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Indledning 
Vi er i år i den heldige situation, at årbogens artikler kommer rundt i 
store dele af Himmerland og Kjær Herred. Der er artikler fra Kjær Her
red nordenfjords, fra Aalborg, fra Østhimmerland, både nord og syd, 
og det vesthimmerlandske. I anledning af at årbogen i år udsendes så 
tæt på julen, har vi valgt at indlede med en lille julehistorie, som ikke 
er så gammel endda. Det er Gerda Kristensen, der fortæller om en jul 
sidst i 1970'erne, som var lidt ud over det sædvanlige. Historien er 
egentlig indsamlet af tangkunstner Hildegard Mellerup, Birkerød, med 
henblik på en særlig udgivelse af "julehistorier" fra hele landet, men 
altså nu stillet til rådighed for vores årbog. Det andet nordenfjordske 
bidrag er Henrik Gjøde Nielsens a1tikel om lodsvæsenets historie ved 
Hals tilbage fra starten i 1730'erne. Det er en historie om både et far
ligt farvand og om lodsernes farlige erhverv. Der er tre a1tikler om Aal
borg. Inger Bladt fortæller om det frivillige velgørenhedsarbejde i Aal
borg fra slutningen af det 19. århundrede. Anledningen er en 
udstilling, som Aalborg Historiske Museum lavede i efteråret 2001. 
Erik Lottrup skriver om kvindelige politibetjente inden for Aalborgs 
politi 1911-1977. Landets første kvindelige politibetjent blev ansat i 
Aalborg i 1911, med henblik på at varetage sædelighedspoliti-opgaver. 
Politiet synes ikke umiddelbart at have været begejstret for tanken om 
en kvindelig betjent. Altilden er en omarbejdet udgave af et skrift, som 
har været fremstillet i få eksemplarer til brug inden for Aalborg Politi, 
men som hermed bliver tilgængelig for en bredere læserkreds. Den 
tredje a1tikel er Erik Strange Petersens artikel om arbejderhaven i Aal
borg omkring århundredeskiftet. Arbejderhaven, der lå i det der i dag 
er det indre af Hasseris, fik en k01t levetid. Den skulle have været et 
fristed, hvor arbejdere kunne valfarte ud med madkurven, eller hvor 
bevægelsen kunne afholde friluftsmøder. Arbejderhaven blev ikke 
nogen succes, og den blev endeligt lukket i 1914. Årbogens to næste 
bidrag er fra det østhimrnerlandske. Først Line Asp Hansens f01tælling 
fra Mou om vilkårene for fattigfolk og tiggere i midten af det 19. 
århundrede. Dernæst Jørgen Toubros fortælling om skolelærer N.C. 
Petersen, som i mere end 50 år satte sit præg på Øster Hump, men 
som også er en skildring af livet i et samfund præget af nøjsomhed og 
sparsommelighed. På omslaget til denne årbog er vi så heldige af have 
et maleri af den gamle skole i Øster Hurup. Derefter bringer vi Ole 
Færchs anden artikel om de romerske gravsten i og ved Vokslev kir
ke, i forlængelse af artiklen i årbogen for 2001. 
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Til denne årbog har museumsinspektør Bjarne Henning Nielsen, 
Vesthimmerlands Museum, udarbejdet en oversigt over nogle af muse
ets vigtigste udgravninger i det forløbne år. Vi håber, at andre museer 
også fremover vil benytte sig af muligheden for at orientere om nye 
udgravninger eller andre spændende aktiviteter i musumsverdenen. 
Ligesom sidste år afrundes årbogen med en liste over litteratur om 
Himmerland og Kjær Herred, som bibliotekar Tove Michelsen har 
udarbejdet. 

Redaktionen 
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En julehistorie 
Fra Vester Hassing i 197 6 

Af Gerda Kristensen og Hildegard Mellerup 

Sidst i 1990'erne begyndte tangkunstner Hildegard Mellerup, Birkerød, 
at indsamle "julebistorier"ji-a hele landet. Ideen bavde Hildegard M.el
lerup fået fi'a en julegave, en bog, som !Jun fik af en ældre søster i 
1995. Bogen var tysk, med titlen "Wemz !eis der Scbnee vom Himmel 
fallt", hvor et større antal tyskere foltalte juleoplevelser ji-a forskellige 
egne af Tyskland i årene 1927-1965. Inspireret af den tyske bog star
tede Hildegard Mellerup på at indsamle danske historier med oplevel
serfra julen med henblik på en tilsvarende dansk udgivelse. Ca. l 00 
"historier" lykkedes det at få indsamlet, og tanken va1~ at bogen med 
almindelige danskeres juleoplevelser skulle være udkommet i 
"Ældreåret 1999". De indsamlede historier er imidle~1id ikke blevet 
udgivet,. og Hildegard Mellerup har nu stillet en af de indsamlede histo
rier, Gerda Kristensens historiefra Vodskov i julen 1976, til rådigbed 
for Fra Hinuner/and og Kjær Herred. 

j ulekort fi'a årene 
f ør l . verdenskrig. 
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"De unge Traktorførere" 
... oplevet en usædvanlig jul? Ja, det har jeg, som nu er over 80 år 
gammel. Oplevelsen er sket for snatt 26 år siden. 

Det var i julen 1976. Det var ikke krigstid, men dramatisk var det. 
Min mand og jeg havde et lille landbrug i mange år. Så begyndte min 
mands ben at blive dårlige og til sidst gik det så galt, at det ene ben 
måtte amputeres over knæet. To år efter skete det samme med det 
andet ben. På grund af sygdommen solgte vi dyrene på gården. 

Vi havde to sønner, som begge var blevet gift. Den ene havde 3 
børn, 2 drenge på 10 og 9 år og en pige på 6 år. Vore børn og bør
nebørn havde tilbragt hver juleaften hjemme på vores gård. 

Men julen 1976 var med sne hver dag og børnebørnene var for
tvivlede. Nu kunne det umuligt blive jul. Men at håbe, det gjorde de 
jo. På grund af sneen var alle veje lukket. Telefonledninger var i uor
den og alt var kaos. Vore sønner, som havde hver en mindre ejendom, 
var naboer. De boede ca. 10 km fra os bedsteforældre. Vore børn 
mente, julen skulle reddes både for os og børnebørnene. Derfor gik 
vores sønner og svigerdøtre juleaftensformiddag hen og holdt famili
eråd. De havde et gå-på-mod uden lige. 

De fik ideen at bygge en halmhule på deres mælkevogn og så 
prøve at drage afsted til os med traktoren foran vognen. Havestole 
blev anbragt i hulen, så der var plads til alle. De drog afsted og 
kl.17.30 rullede de ind på vores gård. Vi var glade og taknemmelige, 
da de kom. 

Men hvordan så de ud? Snestormen som havde pisket rundt om
kring og ind i snehulen under transporten havde gjort vore børn og 
børnebørn til "stråmænd", da halmen klistrede fast på deres våde 
overtøj. Vores køkken og stue kom til at ligne mere end grisesti end 
en julestue. Men pyt med det. Den våde halm kunne ikke børstes af 
eller fejes op. Den klistrede fast alle vegne. Det måtte tørre af sig selv. 
Vi havde nok at gøre med at prøve at få tørret deres overtøj til de om 
natten skulle hjem igen. 

Vi holdt en dejlig juleaften. Men tit gik de ud for at se, hvordan vejr
et artede sig, for de skulle jo hjem igen. 

De to største børnebørn - to drenge på 9 og 10 år - glemte aldrig 
denne juleaften. Tro det eller ej, de to var chauffører på vejen hjem. 
De var vant til at køre traktor, dog ikke i den slags vejr. De tjente ofte 
en skilling som traktorfører på nabogården efter skoletid, hvilket den
gang var meget brugt ude på landet. 

Imellem kl.23.00 og et om natten, 'på vejen hjem, kom de ud for lidt 
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af hvert. De hjalp med at trække en del folk fri af snedriver og op af 
grøften med deres traktor. Folk som sad fast med deres biler, bl.a. sel
ve gårdejeren hos hvem drengene ellers tjente deres lommepenge. 
Han sad nemlig fast i en snedrive med sin bil, med sin gamle mor som 
passager. Kl. et var de selv hjemme igen. En stor oplevelse rigere. 

I lang tid bagefter var denne oplevelse mange gange et yndet sam
taleemne i vores familier og blandt vores venner. 

20 år senere på min sønnesøns 30 års dag, hvor jeg havde nævnte 
gårdejer til bords, blev jeg glad og stolt, da han omtalte mine børne
børn som nogle "gæve unge knægte". 

Hildegard Mellerup 
Tangkunstner og børnehavelærerinde, Birkerød 

Familien samlet til jul i Aalborg den 26. december 1906. I julen 
1906fejrede murermester Andreas Lauritzen og hustru Dorthea Kri
stine Hansen julen sammen med familiens 12 børn i lejligheden i 
Danmarksgade 55. Familien var tilflyttere, der var kommet fra Sul
sted til Aalborg i 1892. Murermesterfamilien flyttede i 1912 ind på 
Boulevarden. Fotograf H. Tønnies. Foto på Aalborg Stadsarkiv. 
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Hals Lodseri 

Af Henrik Gjøde Nielsen 

Lodsning i Danmark - og i Hals 
Sin lidenhed til trods er Danmark et land med en endog meget lang 
kystlinie. Fjorde og vige, sunde og bælter komplicerer sejladsen og 
har gjort det så længe mennesket har været i stand til blot i nogen 
udstrækning at færdes til søs. De store stræk over åbent vand er min
dre komplicerede, men kommer man ind under land har lokalkend
skab ofte været en forudsætning for videre færd, og i takt med, at ski
bene er vokset i størrelse og rejserne i omfang, har også behovet for 
stedkendte folk vist sig stadigt mere bastant. 

Man må formode, at fra den tid fartøjerne antog en vis størrelse, har 
lokalkendte og søkyndige mænd hjulpet fremmede skippere med at 
navigere i de vanskelige farvande. Sandsynligvis har denne uformelle 
lodsvirksomhed givet en biindkomst til hovedindtægten, der sikkert 
også har haft maritim oprindelse, ved fiskeri, arbejde som færgemand 
eller skipper o.s.v. Oprindeligt har disse uautoriserede lodser arbejdet 
på egen hånd, men i visse farvande har behovet vokset i et sådant 
omfang, at man sikke1t dels har organiseret sig mere eller mindre fast, 
og dels efterhånden virket som søens vejviser i et sådant omfang, at 
man kan begynde at tale om fuldtidsbeskæftigede lodser. 

Som i så mange andre sammenhænge markerer renæssancetiden, 
perioden 1536-166o, her et nybrud. Netop i denne periode voksede 
såvel antallet af som størrelsen på skibe markant; hermed voksede 
også behovet for et ordnet lodsvæsen, og i dansk lovgivning omtales 
lodser første gang i Frederik Ws søret af 1561.1 Her omtales lodserne 
i to paragraffer, i hvilke dels forholdet mellem lods og skipper blev 
bestemt, og dels blev lodsernes ansvar placeret. Imidle1tid er Frederik 
II' s søret også de eneste generelle regler, der fra statsmagtens side 
blev udstedt for lodsers virksomhed og organisation, helt frem til 
første del af 1800-tallet, da man udstedte lodsforordningen af 27. marts 
1831. 

Mens man således tilsyneladende ikke interesserede sig for at regu
lere på det generelle niveau, så gjorde denne mangel på interesse sig 
ikke gældende på det lokale niveau, hvor man både kunne opleve, at 
lodser i et givent lokalområde havde interesse i at kunne hævde offi
ciel autoritet for at afvise konkurrenter, og at de søfarende påkaldte 
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sig ordnede forhold for at sikre den skibstrafik, som også staten hav
de interesse i. 

Den ældst kendte officielle bekræftelse på eneret til lodsning blev 
givet Dragør-lodserne ved kongelig resolution af 8. matts 1684; her fik 
lodserne i Dragør af Christian V privilegium på lodsning gennem 
Drogden. I 1727 beklagede søfarende på Isefjorden sig over at de lod
sende fiskere der både var sure, forsømmelige og grådige, hvilket gav 
anledning til at toldkontrolløren i Rørvig blev beskikket som overlods, 
og at der blev udstedt instruks og lodsreglement for Isefjorden 26. 
april 1728.2 

* . . 
. 

Landskab ogfaroand på Halsegnen, ca. 1916. Skønt der ikke er tale 
om et søkort, giver angivelsen af holme og grunde et udmærket ind
tryk af de komplice1'ede besejlingiforhold ved Limfjordens østlige 
udmunding. Tegning af Bjarnejerup Høj, Hals Museum. 

l 

Men det var ikke kun i det sjællandske, man efterhånden trængte til 
ordnede forhold. Limfjordens østlige udmunding har så længe der har 
været skibsfait voldt problemer, hvad enten man skulle ud eller ind i 
fjorden, og frem til gennembmddet af Agger Tange i vest i 1825, måt
te al skibstrafik passere Hals. Og til søs blev trafikken stadigt tættere, 
ikke mindst fra 1500-årene, hvor vandvejen efterhånden blev en bed
re transportvej end de elendige landeveje. 3 Særligt fatvandet mellem 
holmene Nordmandshage og Korsholmen, eller Kaberne, har været 
vanskeligt, og her som så mange andre steder har stedkendte folk 
optrådt som lodser, også længe før 1735, da et privilegeret og fast 
organiseret lodseri blev oprettet, netop for at sikre de søfarende dyg
tige folk, der kunne lede dem sikkert ud af eller ind i Lirnfjorden.4 
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Ordonnantsen af 18. marts 1735 
Hals Lodseri opnåede kongeligt privilegium i en ordonnants af 18. 
marts 1735. Foruden at lodse m'er Hals Barre og i Limfjorden, skulle 
Hals Lodseri lodse til Fladstrand - eller Frederikshavn - og til Store
bælt og Lillebælt. Det var magistraten eller bystyret i Aalborg, der 
udarbejdede de nærmere bestemmelser for lodserne i Hals; bestem
melser, som det er værd at opholde sig nærmere ved.' 

Hals Havn ca. 1910. Skønt et tilsyneladende øde sted var skibstrafik
ken b er dog så tæt, at man som et af de første steder i Danmark 
oprettede et kongeligt priviligeret lodseri i 1753. Foto i Lokalhistorisk 
Arkiv for Hals Kommune, Hals Museum. 

Af bestemmelserne fremgår, at der i Hals by skal være et lav, der skal 
bestå af seks dygtige og søvante mænd samt en oldermand. Dette lav 
er alene berettiget til at ind- og udlodse alle de skibe. som skal over 
grundene ud for Hals og gennem Limfjorden til Aalborg eller som fra 
Aalborg passerer Hals og sotønderne ud for byen. Oldermanden og 
hans lodser, som i øvrigt skulle aflægge ed for magistraten i Aalborg, 
pålægges at skaffe sig to "dygtige" både med der til hørende sejl og 
årer. Bådene skal kunne fores med såvel sejl som årer af såvel to som 
fire mancl. For at få disse tidlige lodsfartøjer til at adskille sig fra andre, 
bestemmes det at den midterste dug i sejlet skal være rod, og hvis man 
er nødt til at ro ud til et skib uden at bruge sejl, skal man på en stang 
føre et "lidet hvidt Flag, tegnet med røde fuldkomne Bogstaver det ord 
Lods." 
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Hvis østenvinden, eller vejret i det hele taget, skulle være så hårdt, 
at lodserne hverken for sejl eller årer kan nå ud til et lodssøgende skib 
eller fartøj ved Hals Tønder, og hvis disse fartøjer i øvrigt har god vind 
for indsejling, men ikke tør fortsætte som følge af manglende kend
skab til de lokale forhold, da skal lodsoldermanden, når han ser et 
sådant skib signalere efter lods, sende to mand op til kommandanten 
på Hals Skanse. Her skal kommandanten så give tilladelse til, at man 
på skansen hejser et flag, der hejst på halv stang betyder, at man kan 
sejle ind N:-imfjorden med en dybde på 10 fod, eller på hel stang at 
man kan fortsætte sejladsen på otte fod. 

Også forholdet mellem skipper og lods reguleres i denne første for
ordning for Hals Lodseri. Det hedder nemlig, at hvis en skipper kla
ger over, at lodsen ikke har udtørt lodsningen forsvarligt, eller hvis 
lodsen er mødt op så forsinket, uden i øvrigt at kunne give en god 
forklaring, at skipperen har lidt tab, da skallodserne hver bøde to rigs
daler til Aalborgs fattige. Hvis imidlertid lodsen enten har været så 
modvillig eller så beruset, at han ikke har kunnet gøre tjeneste, så har 
lodsen tabt sin ret til at lodse, og skal desuden idømmes "Arbejde i 
Jærn paa Fæstningen" i en vis tid, alt efter sagens natur. Hvis det er 
lodsoldermanden, der på denne måde forsømmer sine pligter, koster 
det i første omgang fire rigsdaler til Aalborgs fattige, i anden omgang 
otte, og tredje gang hans oldermandskab. Men var lodsen først kom
met ombord, så skulle han til gengæld også nyde fri tæring, hvilket 
kunne være nødvendigt under de ofte ganske langvarige lodsninger. 
Hvis tæringen var elendig kunne lodsen ikke bøde på dette ved ublu 
at forhøje honoraret. Der var nemlig også straf for at tage for højt hon
orar, men det tillodes dog lodsen at forhandle om prisen, hvis lod
sningen p.g.a. hårdt vejr havde været særlig besværlig eller farefuld. 

Når så pengene var udbetalt blev de fordelt således, at komman
danten på Hals Skanse fik en tiendedel for inspektion, lodsolderman
den en fjerdedel og hver af lodserne en ottendedel. Endelig er der i 
bestemmelserne af 18. ma1ts 1735 en paragraf der oplyser, at hvis en 
lods af skipperen eller hans folk med hug eller slag bliver "ilde Mis
handlet," da skal de skyldige naturligvis tiltales . 

. . . da skal han hænges ved strandbredden. 
Der er noget der tyder på at man nærmest tog det for givet, at lod
serne havde det med at lodse uforsvarligt eller være for berusede til 
at passe deres arbejde. I hvert fald udstedtes en forordning i 1752, da 
Hals Lodseri havde eksisteret i 17 år, hvori det bl.a. hedder: 
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"Dersom Lodsen sætter Skib paa Grund eller saa lodser, at Skib 
konuner til Skade, da skal han, om det er sket af Ukyndighed, Forse
else eller Forsømmelse, erstatte Skaden, og, efter Omstændighederne, 
enten arbejde i Jern paa vis Tid, eller rent være uværdig til at være 
Lods mere. Men er det sket af ham paa forsætlig Vis, da skal han hæn
ges ved Strandbredden." 

Hvem der så skulle tage stilling til, om grundstødning eller forlis på 
"forsætlig Vis" var forårsaget af lodsen meldes der intet om, men det 
må vel have været skibets kaptajn, idet man næppe kan forestille sig 
en mere lovformelig etableret standret tage stilling til sagen på stran
den. Med andre ord et ikke særligt bettyggende forhold for lodserne, 
der i sådanne tilfælde let kunne blive syndebukke ved forlis som føl
ge af skipperens eller mandskabets udygtighed. Imidlertid har vi ikke 
kendskab til, at nogen Hals-lods er blevet klynget op på stranden, så 
mon ikke forordningen mere har haft til hensigt at indskærpe lodser
ne deres ansvar. 

Overlodsen bor i Hals 
Det var nemlig også i 1700-tallet forbundet med stort ansvar at være 
lods. Lodserne havde såvel menneskeliv som store værdier i deres 
vold, og det store ansvar forlenede da også lodserne med en særlig 
social status. Hertil kom, at lodserne ofte selv var fuldbefarne folk, 
hvilket også forøgede deres anseelse og omdømme. 

I 1768 sendte "Nyttige og Fornøyelige Jydske Efterretninger" en kor
respondent til Hals, således at den nordjyske avis kunne orientere læ
serne om samfundet ude på Vendsyssels sydøstligste punkt. Helt frem 
til 1879 opkrævede lodserne sammen med lodspengene en "prikkeaf
gift"; en godtgørelse for udsætning og vedligeholdelse af de afmærk
ninger, som lodserne etablerede i de indre fatvande. De afmærknin
ger, som dengang fandtes ved indsejlingen til Limfjorden, omtales i 
beskrivelsen fra 1768, og i den forbindelse oplyses, at kongen lader 
disse mærker vedligeholde. Og i slutningen af beskrivelsen finder man 
det så væsentligt at berette følgende: 

"Ober-Lotsen boer i Hals, og haver under sig de fornødne Lotser. 
Ligeledes boer og sammesteds en Konge!. Told-Betient og Controleur, 
som inqvirerer og forsegler alle udenrigs Fartøyer, der indkomme og 
afgaa til og fra Aalborg."6 

Man finder lodseriets tilstedeværelse af så væsentlig betydning, at 
det nødvendigvis må nævnes i beskrivelsen af Hals by. Tilstedeværel
sen af den kongelige toldbetjent og -kontrollør skal forklares ved de 
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storslåede planer, som man i 1650'erne udkastede for stedet; planer, 
som aldrig blev følt ud i livet i deres fulde udstrækning, men som ikke 
desto mindre i markant grad har været med til at forme Hals' historie 
og topografU 

Lovgivningens århundrede 
Da Hals Lodseri gik ind i 1800-tallet som kongeligt priviligeret institu
tion, var det ikke blot en virksomhed, der havde slået rod i det nord
jyske, og som påkaldte sig interesse her. Også staten begyndte i høje
re grad end tidligere at interessere sig for lodserierne. 

I en "Lodsanordning for Fladstrand og de dermed forenede Lodse
rier," signeret og dateret i Admiralitets- og Commissariats-Collegiet den 
27. oktober 1800, præciseres og fornyes mange af de forhold og reg
ler, som lodserne hidtil havde arbejdet under. Der er på mange områ
der tale om en forbedring af de gældende forhold på lodseriområdet, 
bl.a. forholdene omkring lodsernes pensionskasse. 

Blandt andre fremskridt, som fulgte af de nye bestemmelser, er 
paragraffen vedr. lodseriernes absolutte eneret på at foretage lodsning. 
Af § 8 fremgår således følgende: 

"Den uvedkommende Person, som har paataget sig lodsning udi de 
Fahrvande, hvor dettil berettigede Lodser ere ansatte, skal, for hver 
gang saadant sker, bøde 20 Rigsdaler, og desuden have forbrudt den 
oppebaarne Lods-Hyre, som ogsaa tilfalder de fornærmede Lodser." 

Dermed blev enhver form for uautoriseret lodsning gjott kriminel. 
Det har sikkett været nødvendigt, for naturligvis har der været sted
kendte fiskere, der for en beskeden hyre ville føre et skib ind eller ud 
af Limfjorden, og naturligvis har der været skippere, som har været 
parat til at spare på skillingerne. 

I denne lodsanordning fra 1800 gøres, ligesom i ordonnantsen af 
1736, udtrykkeligt opmærksom på, at ingen lods må forlange højere 
betaling end den i forordningen fastsatte. I § 22 skrives dog: 

" ... undtagen i Tilfælde af saa stormende og haardt Veir, at Lodser
ne maatte sætte sig selv i Fare, eller bruge mere end sædvanligt Mand
skab for at komme ud til Skibets Frelse - og videre - naar Skibet har 
mistet Mast, Seil, Roer, med videre, da er det Lodserne tilladt at tinge 
med Vedkommende over F atten." 

Skulle lods og skipper ikke kunne tale sig til rette i sådan et tilfæl
de, så anføres det, at sagen må løses ved magistrat og dommer. D.v.s. 
at lodsningen skal gennemføres, skibet søges reddet, og derefter kan 
man så begynde at forhandle om prisen. 
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Lodsanordningen af 27. oktober 1800 er det til det tidspunkt mest 
detaljerede reglement for sto1t set alle aspekter vedr. arbejdet på Hals 
Lodseri, men strømmen af anordninger og reglementer m.h.t. lodstje
nesten tager efter år 1800 kraftigt til. Fra den 21. juli 1814 foreligger 
således "Placat, angaaende 2de paa Gmnden Korsholmen, ved Ind
sejlingen til Hals Fjord, opføtte Varder eller Søemærker; samt bestem
melse af den Afgift, som derfor skal erlægges." I denne plakat fastslås, 
at for disse varders opførelse og vedligeholdelse, er det tilladt lodsol
dermand i Hals, løjtnant og Dannebrogsmand Duus og hans arvinger 
at oppebære tre rigsbankskilling sølvværdi pr. commercelæst af et
hvert skib, der passerer såvel ud som ind af "Hals Fjord", som farvand
et ganske interessant benævnes. Denne plakat er i nogen grad et 
udtryk for lodsoldermand Duus ' personlige foretagsomhed, om end 
denne naturligvis også kom sejladsen, og lodserne, til gode. Sandsyn
ligvis af større interesse for lodserne har det sikkert været, at man den 
24. juni 1817 udsteder en plakat, der fastsætter taksterne for lodsning 
i de farvande, der satterede under Hals Lodseri. Hermed var man defi
nitivt ude over den evindelige tingen om prisen, der havde nødven
diggjort de skiftende retningslinier for hvornår, hvordan og under hvil
ke forhold prisen kunne diskuteres. 

Den 4. august 1839 udsendes så af Admiralitets- og Commissariats
Kollegiet et specielt reglement for Hals Lodseri, hvormed stort set alle 
de tidligere gældende bestemmelser for lodseriet ophæves. Der er 
igen tale om en meget udførlig og præciserende forordning for Hals 
Lodseri. At gældende bestemmelser ophæves er dog ikke ensbety
dende med, at bestemmelser og reguleringer som sådan fjernes. I det
te reglement fastsættes lodseroes arbejdsområde, signalgivning, for
holdet til Aalborg Lodseri o.s.v. I nogle tilfælde er der tale om revision 
og uddybning af tidligere forordninger, i andre tale om indførelse af 
nye bestemmelser. Eksempler på begge dele skal nævnes her. 

M.h.t. bemandingen på Hals Lodseri, så nævnes det i dette nye reg
lements § l, at der i Hals ind til videre, og så længe lodseriet kan fun
gere forsvarligt ved dette antal, skal være en oldermand, tre faste og 
en eller to resetvelodser, som skal holde de tillodstjenesten fornødne 
og passende sejl- og rofattøjer. Signaler til søfarende skal gives "fra 
den dertil ved Hals Fæstning indrettede Flagstang." Her i er intet nyt. 
Nyt er det derimod, at man finder det fornødent at indføre i regle
mentet, at lodserne i Hals "bør vise Tjenstagtighed mod Aalborg Lod
ser." Hvorfor Halslodserne skal gøre det, gives der ingen forklaring på. 
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I slutningen af 1800-tallet begyndte andre end professionelle søfaren
de at komme til Hals, nemlig turister. I forgrunden ses Hotel Kattegat, 
derefter lodsernes udkig, nu med læ, og derpå den på dette tidspunkt 
ret nye toldbygning Lodsudkigget blev senere flyttet, men de øvrige 
bygninger eksisterer endnu. Foto fra omkring år 1900 i Lokalhistorisk 
Arkiv for Hals Kommune, Hals Museum. 

Da reglementet her er blevet til før Lov om Lodsvæsenet af 1879, med 
de deraf følgende ændringer, fastsættes i reglementets § 9 følgende: 

"Lodserne skulle udsætte og vedligeholde de fornødne Mærker og 
Prikker, saavel i Veidybet, som i det egentlige Fjorddyb og Udløb. Ved
ligeholdelsen af Varderne paa Korsholmen og Egenseklosters Gmnd 
er derimod Lodserne uvedkommende, da samme paaligger vedkom
mende Eiere efter de i sin Tid givne bestemmelser." 

M.h.t. de sidstnævnte varder, så nævnes disse i den tidligere omtal
te udgave af "Nyttige og Fornøyelige Jydske Efterretninger" som sø
mærker, der vedligeholdes af kongen. 

Den 13. juni 1879 udstedtes så Lov om Lodsvæsenet, der kom til at 
gælde for samtlige danske lodserier. Denne lov betød bl.a. afskaffelse 
af "prikkeafgiften," som lodserne hidtil havde opkrævet. Desuden blev 
lodsernes pensionsforhold væsentligt forbedrede. Af andre markante 
ændringer medførte Lov om Lodsvæsenet af 1879 i udstrakt grad 
ophævelse af den generelle lodstvang. Denne ophævelse kom dog 
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ikke til at gælde ret længe for Hals Lodseris ansvarsområde. Den 25. 
febmar 1890 udstedte Marineministeriet følgende: 

''Bekendtgørelse om Indførelse af Lodstvang ved Seilads gjennem 
den uddybede Rende over Hals Barre. Efter indstilling fra Aalborg By
raad og i henhold til Lov om Lodsvæsenet af 13. juni 1879 § 15 [som 
muliggjorde indførelse af lodstvang i områder, hvor dette skønnedes 
nødvendigt] har Ministeriet bestemt, at Lodstvang vil være at indføre 
ved Seiladsen gjennem den uddybede Rende over Hals Barre ved det 
østlige Indløb til Limfjorden for alle Skibe med et Dybgaaende af og 
over 11 Fod dansk Maal, fra 1ste Ap1'il d.A. at regne." 

Dermed var lodstvangen genindført ved Hals Barre. Den gælder 
fortsat. 

Den S. januar 1898 foreligger nye bestemmelser m.h.t. sejlads, sig
naler m.v., udgivet af Det Kongelige Søkaart-Archiv i Efterretninger for 
Søfarende, 14. årgang nr. l, under titlen "Bestemmelser for Sejlads 
over Hals Barre og ud for Hals." Her i oplyses bl.a., at det er forbudt 
at ankre i Renden, og at dybden i Renden "er for Tiden l61h Fod, paa 
Siderne 11 Fod." 

Man startede 1800-tallet med regulativer, og man sluttede århun
dredet med regulativer. I 1899 udsendtes nenliig den meget omfatten
de og detaljerede publikation, "Instmktioner og Reglementer for Lods
tjenesten. Lov om Lodsvæsenet m.v." Der er tale om en udgivelse på 
140 sider, som behandler alt tænkeligt tillodsvæsenet henhørende: Fra 
dødsfald over straf eller sanktioner uden dom til vejledning i tilsyn 
med lodsboliger. Men naturligvis havde 1800-årene også budt på 
andet end forordninger og love, reglementer og regulativer. 

Brudte kommandoveje og en fuldbefaren matros 
Som allerede nævnt fatventedes et vist samarbejde mellem Hals Skan
se og Hals Lodseri. Dette samarbejde bekom imidlertid ikke altid kom
mandanten på Hals Skanse vel. I 1827 beordrede kommandanten i 
hvett fald overlodsen til at pålægge lodsoldermanden at give lodser
ne ordre til kun at komme på de steder på skansen, hvor de havde 
noget at gøre. D.v.s. ved signalmasten eller ved lodsudkigget. Lige 
meget hjalp det tilsyneladende. Under alle omstændigheder blev 
enden på den affære, at lodsudkigget blev flyttet uden for voldene.8 

Men der var også et liv uden for voldene. Som tidligere nævnt 
udgjordes en del af lodseriels personale af fuldbefarne sømænd. En af 
dem, der skilder sig lidt ud i den sammenhæng, var Laurs eller Lau
ridtz Mathias Madsen, der som matros deltog i Galatheas store jord-
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omsejling i årene fra 1845 til 1847. Efter hjemkomsten til Danmark 
blev Mathias Madsen ansat som reservelods ved Hals Lodseri, og her 
var han til sin død den 29. april 1859.9 

Forbedringer 
Havde 1800-tallet stået i forordningernes tegn, så stod 1900-tallet, i det 
mindste for en dels vedkommende, i forbedringernes tegn. I hvert fald 
lagde Hals Lodseri ud i det nye århundrede med at få skabt mere 
moderne og komfortable forhold. På søen viste dette sig i form af sta
dig mere moderne og effektivt materiel, om end Hals Lodseri gennem 
hele Den første Verdenskrig 1914-1918 måtte tage til takke med åbne 
både, når lodserne skulle ud til et lodssøgende skib på Hals Barre, 
sma 10 km fra Hals Havn. l land viste den begyndende modernisering 
sig i form af den nye lodsstation, som indeholdt både vagtstue og et 
14 m højt udkigstårn. Disse bygninger blev opfø1t i årene fra 1902 til 
1904. Først i 1956 blev den nuværende lodsstation opfø1t. 

Zaren og lodsen 
At mænd og kvinder fra Hals har indskrevet sig i Danmarkshistorien 
er måske ikke en hverdagsbegivenhed, men det er dog sket. At en 
mand fra Hals har indskrevet sig i centrale begivenheder i verdenshi
storien, i en på en gang vigtig og anonym rolle, er vist kun forekom
met en enkelt gang. '0 

Anledningen var denJapansk-Russiske Krig 1904-1905. Bl.a. for at 
komme den lille og betrængte mssiske Stillehavsflåde til hjælp, beor
drede zar Nicolai II at den store mssiske flåde, der lå i Østersøen, skul
le sendes til Det fjerne Østen. Flåden blev sendt afsted, og efter en 
månedlang færd nåede den endelig frem til de fjendtlige farvande. I 
dagene den 27. og 28. maj 1905 tørnede den mssiske og japanske flå
de sammen ved øen Tsushima i Koreastrædet, d.v.s. havet mellem 
Japan og Korea, i et vældigt søslag, der har indskrevet sig som det 
eneste i søkrigshistorien, hvor en flåde stmt set tota.lt udslettede en 
anden. Russerne mistede alle skibe på nær tre, 10.000 døde og såre
de og 6.100 tilfangetagne, mod japanernes tab på tre torpedobåde, 
116 dræbte og 580 sårede. Katastrofen bragte det zaristiske Rusland til 
at vakle, og banede på længere sigt vejen for Oktoberrevolutionen og 
det kommunistiske regime. 

Men inden den mssiske flåde nåede frem til udslettelsen, måtte den 
naturligvis gennem danske farvande for at komme fra Østersøen ud i 
Nordsøen. Flåden passerede Hals, hvor man tog lods ombord. Denne 
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Hals-lods var Julius Andersen, født den 15. matts 1863, død den 16. 
januar 1945. Julius Andersen havde været lods på Hirsholmene fra den 
16. november 1889, og i Frederikshavn fra den l. juni 1890. Den 9. 
november 1895 kom Julius Andersen til Hals, hvor han virkede som 
lods frem til den l. september 1923, hvor han gik på pension 

Zar Nicolai Irs gave tilfods Andersen, Hals. Inskriptionen lyder: 
"Afleveret for hans tro tjeneste. N 86619. Registreret i Rusland." Foto i 
Lokalhistorisk Arkiv for Hals Kommune, Hals Museum. 

Da den russiske flåde lå ud for Hals, på vej mod Japan, blev lods 
Andersen sejlet ud til en af de opgaver, der på den ene side var ruti
ne, men som på den anden side overgik, hvad der har været de fle
ste lodser beskåret. Julius Andersen lodsede hele den russiske flåde 
nord om Skagen, og gjorde tilsyneladende sit arbejde så kompetent, 
at zar Nicolai II fandt, at det var en belønning værd, ud over den 
almindelige lodstakst Zaren forærede nemlig lods Andersen fra Hals 
et smukt sølvlommeur med inskription, som tak for gj01t gerning. 

Således kom verdt;nshistorien sejlende til Hals i form af den russi
ske flåde, og herfra hjulpet videre af Hals Lodseri, der på den måde 
kom til at spille en både beskeden og central rolle i verdenshistorien. 
Begivenheden blev husket i Hals, og sølvlommeuret bevaret med pie
tetsfølelse i lods Andersens slægt. På zaren har sagen sikkett ikke gjort 
det store indtryk. Han fik andet at tænke på. 
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Hals Havn fotograferet op mod 1920. Lodsudkigget er nu flyttet ud på 
molen. I forgrunden lodsbåden. Foto i Lokalhistorisk Arkiv for Hals 
Kommune, Hals Museum . 

Den første Verdenskrig 
Det gjorde næsten hele verden snatt. På trods af, at det lykkedes at 
holde Danmark neutralt under Den første Verdenskrig 1914-1918, så 
satte krigen dog også præg på livet som lods. Særligt udlægningen af 
miner i danske farvande medføtte, at lodsernes arbejde, der også 
under normale forhold ikke er uden farer, blev endnu mere risikofyldt, 
og krævede endnu en specialisering, idet man i perioden ligefrem 
uddannede særlige minelodser. Hertil kom, at krigen også medføtte 
en stærk nedgang i skibstrafikken, såvel den nationale som internati
onale, hvilket igen medførte betydelige arbejdsmæssige og økonomi
ske tab for danske lodser, og for deres ansatte. 

Bådmændene 
For at en lods kan gennemføre sin opgave må han nødvendigvis 
ombord på det lodssøgende skib, hvilket igen kræver et fattøj til afle
vering og eventuel afhentning til søs. Til løsning af den opgave har 
lodserne altid haft bmg for bådmænd. 

Nogle år efter Den første Verdenskrigs afslutning indgik Hals Lod
seri en kontrakt eller overenskomst, der grundigt og detaljeret redegør 
for, hvilke opgaver og under hvilke vilkår bådmændene i Hals arbej
dede i første del af det 20. århundrede. Overenskomsten, der var gæl
dende fra l. maj 1929, blev indgået mellem Hals Lodseri og båd
mændene Chr. Olesen og Marius Christensen. 
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Af overenskomsten fremgår, at de to bådmænd skulle dele tørnen 
imellem sig på den måde, at den ene gjorde bådtjeneste i en uge, dag 
og nat, mens den anden holdt vagt i lodshuset om dagen fra 6 mor
gen til 8 aften, med to timers middagsfrihed. Desuden skulle båd
mændene holde både og motorer rene og i orden, påfylde olie og 
brændsel m.v., samt holde fendermateriellet i orden, ligesom de også 
skulle gøre rent i lodsernes opholdstum på Hals Barre Fyr, hvor lod
serne havde indrettet ventestation, så man ind imellem kunne spare 
turen fra Hals Barre til Hals Havn. Desuden, anføres det, skulle båd
mændene deltage i alt forefaldende arbejde der havde med lodsger
ning og vagertjeneste at gøre. 

For dette arbejde modtog bådmændende 250 kr. pr. måned, hvilket 
slet ikke var så ringe. Desuden havde de to mænd hver en fridag hver 
14. dag, samt en uges ferie hver sommer. 

Redningsdåden 
Såvel bådmænd som lodser har ofte måttet optræde i andre funktio
ner end den centrale, at lodse. Ved havsnød, ulykker og forlis har lod
serne ofte virket som redningsfolk. Af de værste forlis, hvor Hals-lod
serne har bidraget til løsningen af redningsopgaver, kan nævnes det 
tyske troppetransportskib Wuri's forlis den 17. august 1942, hvor mere 
end 400 soldater omkom, 11 og rutebåden S/S Kjøbenhavns forlis 11. 
juni 1948. 12 Ud over disse, i hvett fald for det sidste forlis' vedkom
mende, ganske kendte og både 
tragiske og spektakulære begiven
heder, har der naturligvis forekom
met et utal af mindre påagtede 
gange, hvor Hals-lodserne er kom
met skibe i nød til undsætning. 

Hals Barre Fy1~ små 1 O km fra 
Hals Havn. I skuret på dækket 
havde lodserne ventestation. 
Foto i Lokalhistorisk Arkiv for 
Hals Kommune, Hals Museum . 
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Det skete bl.a. den 4. april 1938.13 Under en forrygende vestenstorm, 
som havde varet i flere dage, observerede lodserne ved Hals Lodseri, 
at der ud for Hals Barre lå en galease med flagsignal om hjælp. To af 
lodserne gik ud i en af de stærke lodsbåde, men stormen var for stærk 
og søen for oprørt til, at de kunne komme ombord på galeasen. På 
prajeafstand fik lodserne så at vide, at galeasens motor havde svigtet 
og at sejlene var blæst i stykker. Galeasens mandskab var på det tids
punkt indstillet på at forlade båden og lade den forlise. Lodserne 
besluttede imidlertid at forsøge at få bugseret båden ind på smult van
de. Man forsøgte to gange at starte bugseringen, men begge gange 
sprang den trosse, man havde forbundet galeasen og lodsbåden med. 
Ved tredje forsøg bmgte man både en trosse og en svær jernkæde. Nu 
kunne forbmdelsen holde, men det viste sig, at lodsbåden ikke var 
stærk nok til at arbejde sig frem i den hårde sø. Imidlertid var det 
muligt for lodsbåden at holde galeasen op mod vinden, så mandska
bet kunne komme til at arbejde med de strejkende motorer i maskin
mmmeL Samtidig nåede endnu en lodsbåd frem til stedet, og ved fæl
les hjælp begyndte de to lodsbåde nu bugseringen af den nødstedte 
galease. I galeasens maskinrum fandt man ud af, at der var kommet 
vand i brændstoffet, der bestod af petroleum. Efter syv timers hårdt 
arbejde nåede alle tre fattøjer endelig i sikkerhed i Hals Havn. 

Affæren påkaldte sig pressens opmærksomhed. Aalborg Amtstiden
de konkluderede, at der var gjott et flot stykke sømandsarbejde: 

" ... hvotved Mandskab, Fartøj og Ladning blev reddet under dygtig 
ledelse af de uforfærdede Mænd, som herved paany har bekræftet, at 
den danske Sømands Vovemod og Offervilje er ubegrænset." 

Det er naturligvis ikke farefrit at give sig i kast med en sådan red
ningsaktion under ekstreme vejrforhold. En sådan aktion hørte, og 
hører, imidlettid ikke til de dagligdags begivenheder, men også disse 
kan mmme fare. 

Dødsulykken 
Omtrent otte måneder efter den berømmede redningsdåd, den 30. 
december 1938, gik lodsformand Arnold Hansen ud med lodsbåden 
for at gå ombord på den estiske damper Maria, der for udgående skul
le lodses over Hals Barre. Damperen var om morgenen afgået fra Aal
borg med en Aalborg-lods ombord, og ved Hals skulle der så skiftes 
lods. 14 

Lodsformanden gik selv ud for at lodse Maria over Hals Barre. Der 
var snetykning, og lodslejderen vai'· glat af sne og is . Da Arnold Han-
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sen var konunet halvvejs op ad lejderen gled han og faldt i vandt. 
Omgående blev der kastet en trosse ud til ham, men strømmen førte 
Arnold Hansen ind i Marias skrue, der ramte ham. Fra lodsbåden hav
de man fulgt forløbet og søgte straks at hjælpe, men da man fik bjer
get Arnold Hansen ombord på båden, var han død, sandsynligvis 
dræbt af slag fra skruen. Lodsbåden sejlede tilbage til Hals, og Arnold 
Hansens lig kørt til Hals Sygehus, hvor man kun kunne bekræfte, at 
døden var indtrådt. 

Arnold Hansen omkom under det, der for lodser er og altid har 
været blot en del af arbejdet: At klatre ombord på et skib ad en ikke 
altid ren, men ofte enten fedtet eller isbelagt lodslejder, og Hansen 
havde da også mødt større farer i sit liv. Han var en af de mænd, der 
havde arbejdet som minelods under Den første Verdenskrig. 

Hals Lodsudkig, ca. 1930. Skønt 
primitiv har det været i en indret
ning som denne, med skiftende 
placeringer i Hals, lodserne gen
nem århundreder har holdt udkig 
efter lodssøgende skibe. 
Foto i Lokalhistorisk Arkiv for 
Hals Kommune, Hals Museum. 

Den anden Verdenskrig 
Allerede i april 1939 udsendte Fyrdirektoratet i København en fortt·o
lig instruks for fyr, der under mørklægning skulle slukkes, men som 
efter ordre eller under visse forhold skulle holdes brændende som 
hjælpekrigsfyr. Denne instruks var naturligvis af særlig interesse i 
farvandene ved Hals, hvor de vanskelige besejlingsforhold havde ført 
til dannelsen af Hals Lodseri i 1735. 

27 



Den 9. april 1940 besatte den tyske Værnemagt landet, og fyrene 
blev slukkede, om end den formelle ordre fra Fyrdirektoratet først 
blev udstedt i skrivelse af 17. maj 1940. 15 På en måde betød de sluk
kede fyr en behagelighed for lodserne i Hals. Der var nemlig stort set 
kun sejlads i dagtimerne. Kun i korte perioder og ved særlige lejlig
heder blev fyrene tændt, men ellers foregik lodsning over Hals Barre 
om dagen. Inde i Limfjorden blev udlagt enkelte bøjer med et svagt 
lys, kaldet cigaretbøjer eller tyskerbøjer, så sejlads med mindre skibe 
om nødvendigt kunne foretages om dagen såvel som om natten. 

At lodse ved de svage bøjers hjælp var dog en mindre ulempe i 
betragtning af, at det britiske Royal Air Force straks efter besættelsen 
tog fat på at minere farvandet umiddelbart ud for Limfjordens indløb 
og et godt stykke mod nord, øst og syd i Kattegat, og skønt den tyske 
Krigsmarine ihærdigt søgte at rense området ved minestrygning, så 
vedblev briterne lige så ihærdigt at nedkaste miner i farvandet, som 
det aldrig lykkedes at sikre helt under besættelsen, ligesom flere 
miner, både britiske og tyske, som omtalt kostede liv både under og 
efter besættelsen. Men allerede i de første krigsmåneder 1940 sank fle
re skibe efter at være løbet på en mine i fatvandet, ligesom man i 
havet ud for Hals samme år kunne betragte den første, men langt fra 
den sidste minesprængning, udført af tyske minører. 

Skønt lodserne i Hals som nævnt næsten udelukkende arbejdede i 
dagtimerne, så betød det dog ikke, at der var mindre at bestille under 
besættelsen end før. Den 9. april 1940 havde lodsformand Friis Thei
sen i Hals sat sig i forbindelse med Lodsdirektoratet, hvor han fik 
besked på, i henhold til kongens og regeringens henvendelse til det 
danske folk, at Hals Lodseri skulle lodse den tyske Krigsmarines ski
be efter gældende bestemmelser og takster. I de første besættelsesda
ge var der dog ikke meget at lave. Al oversøisk skibstrafik var i sagens 
natur indstillet, men pludselig kom der skred i sagerne. Med tysker
nes anvendelse af Aalborg Havn som krigshavn fik lodserne i Hals 
travlt. Troppetransportskibe og krigsskibe af alle mulige størrelser og 
typer skulle lodses over barren, og efterhånden blev de store tyske 
konvojer, i hvett fald for en tid, et hverdagssyn, i den udstrækning 
sådan noget kan blive hverdag. 

At den tyske skibstrafik ved Hals var omfattende, betød imidlertid 
ikke at den foregik uhindret. De britiske mineudlægninger var som 
nævnt en konstant fare for skibsfarten, mens på den anden side selve 
mineudlægningen ikke var risikofri for de engelske flyvere. I løbet af 
besættelsestiden blev flere fly fra Royal Air Force skudt ned ved Hals, 
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og gik ned enten i Kattegat eller inde over land, ramt af antiluftskyts 
fra tyskernes befæstninger på hjørnet af land, Vendsyssels sydøstligste 
punkt. 16 

Som tiden gik og krigslykken vendte, dalede også aktiviteten ved 
Hals Lodseri, og i løbet af ma1ts-april 1945 gik sejladsen næsten helt i 
stå. En aften i maj 1945 kom en lille norsk damper i ballast og med 
lodsflag i top. Det var den 4. maj, så damperen blev bragt til kaj, og 
først den 5. maj 1945 sejlet til Nønesundby, hvor man havde travlt 
med at fejre befrielsen. 17 

Moderne tider 
I 1952 blev den nye havn i Hals indviet, og i 1956 fulgte Hals Lodse
ri så trop og byggede en ny lodsstation på østsiden af havnen, med 
alle moderne bekvemmeligheder, herunder et stillads på taget, hvor
fra man med en svær kikkert kunne overvåge søfa1ten. Også til søs 
blev materiellet forbedret. Mens man under Den første Verdenskrig 
endnu havde sejlet i åbne lodsbåde, var de overdækkede og motor
drevne både efterhånden blevet stadigt bedre og mere avancerede, for 
foreløbig at kulminere i 1969, da man fik en ny lodsbåd med både 
toilet og håndvask. 

Udsigt fra lodsstationen over Hals Havn. 
Foto: Bjarne Jerup Høj, Hals Museum. 
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I 1980 blev Hals Barre Fyr automatiseret, og det var ikke længere nød
vendigt at hav mand l<ab d rude. Heller ikke lod em ha' de længe
re brug f r at opholde sig P< J-lal s' )'der le forpo t mod ø t, og ma nu
elt udkig efler lods øgende kib behøvede man heil r ikk udfør . 
Moderne kommunil<alion m.idler overtog øjet og tlag ts funktion. 
Man bestiller lods direkte fra skibet med angivelse af, hvornår og 
hvorfra man har behov for lodsning, og til hjælp har lodsen nu ikke 
kun sømærker og landkendinger, men også, og især, avanceret elek
tronisk udstyr. Stadig må lodsen dog sejles ud til det lodssøgende skib, 
o tadig m· han mre skibet ad lodslejderen. 

Og sta lig steg tra!1kken. Aalborg Havn udvidede, Grønlandshavnen 
bl v ål net. ordjyllandsværket ved udløbet af Stae Bæk blev bygget, 
og alt sammen gav det lodserne mere at bestille, og m dførte for en 
tid en stigning i antallet af lodser. De mange lodsninger betød og å et 
udviddet samarbejde med andre lodserier, og tiden ka Id te på tørre 
enheder. 

I 1990 blev Hals og Aalborg Lodseri slået sammen, og i 1994 blev 
disse igen slået sammen med Løgstør og Thyborøn Lodseri, således at 
der siden 1994 har eksisteret et Limfjorden Lodseri. I 2002 er der otte 
lodser tilbage i Limfjorden. 18 I Hals er der seks lodser og omtrent otte 
bådmænd. I alt er der i 2002 20 lodser og bådmænd tilknyttet Lim
fjorden Lodseri, og der er seks lodsbåde på Limfjorden, hvoraf de to 
har station i Hals Havn. Limfjorden Lodseri har ca. 2.000 lodsninger 
om året. 

Lodseriet i Limfjorden styres fra Hals, og på trods af sammenlæg
ninger og moderniseringer taler man i Hals aldrig om Limfjorden Lod
seri. Man taler om Hals Lodseri. 
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Noter og henvisninger 
l. Christensen 1987 s. 7. 
2. ibid. 
3. Nielsen 2002 s. 104. 
4. Hansen 1971 s. 116. Den tidligste, detaljerede beskrivelse af de 

besværlige forhold ved Hals er givet af P. Lowenorn i Anviisning 
for de Seilende i Kattegattet, 1800; se Nielsen 1997 s. 70-75. 

5. For såvel de følgende uddrag af bestenunelserne for Hals Lodseri 
af 1735 som for de senere citater og gengivelser af love, regulati
ver, reglementer, takster o.s.v. henvises her en gang for alle til jr. 
nr. 97, Hals Lodseri, Lokalhistorisk Arkiv for Hals Kommune, Hals 
Museum. En del af originalmaterialet fra det endog meget omfat
tende arkiv foreligger her i kopi; de originale papirer er i 1991 afle
veret til Landsarkivet for Nørrejylland, Viborg. Desuden har jeg 
selv som stud.mag. i to mindre arbejder tidligere beskæftiget mig 
med lodseriets historie, nemlig i Jacobsen og Nielsen 1985, og 
Nielsen 1985. De fundamentale forhold i lodsedets historie, som 
der redegøres for i disse for længst udsolgte arbejder, har ligget til 
grund, når jeg i min senere produktion mere perifert har beskæf
tiget mig med Hals Lodseris historie, og gør det for en mindre dels 
vedkommende også i herværende arbejde. 

6. Uden forfatterangivelse 1768. 
7. For disse planer, deres manglende gennemførelse og deres betyd

ning for stedet, trods den torsoagtige karakter, se Nielsen 1995 c s. 
12, Nielsen 1998 s. 24-25, Nielsen 2001 a s. 24-25, Nielsen 2001 b 
s. 21-22 

8. Hele affæren er udførligt omtalt i Nielsen 2001 a s. 53, Nielsen 
2001 b s. 46 

9. Larsen, Kirkebogsuddrag ang. lodser i Hals. 
10. Nielsen 1995 a. 
11. Nielsen 1995 b s. 18-19. 
12. Jensen 2002 s. 7-8. 
13. Nielsen 1985 s. 15-16. 
14. op.cit. s. 14. 
15. Nielsen 1995 b s. 11, 12-13, 16-18. 
16. Anlægget er beskrevet op.cit. s. 36-41. 
17. Om Hals' særlige befrielseshistorie, se Nielsen 1995 b s. 50-60, 

samt i øvrigt Nielsen 2001 a s. 63-66, Nielsen 2001 b s. 54-56. 
18. Uden forfatterangivelse 2002 s. 10. 
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Velgørenhed i Aalborg 
Af Inger B ladt 

"Regimentsmusikken spillede Tipperary, alt klappede som det skulde, 
mægtige Bifaldsbølger væltede over Lamperækken ifølge med alle de 
Blomste1~ Byen kan overkomme, og udenfor skinnede den røde Lygte 
jornøjet og varmt til Publikum, da det kom og da det gik. Over Tilsku
erpladsen lyste Herrernes hvide Galla, og Damernes Silke straalede i 
alle Spektrets Farver. " 

(Avisanmeldelse af Louiseforeningens opførelse af Moderate Løjer 
på Aalborg Teater februar 1915. Fra foreningens scrapbog på Aalborg 
Stadsarkiv.) 

Så glitrende kunne aalborgensisk velgørenhed tage sig ud for 87 år 
siden - men velgørenheden havde nu mange sider. Det handler den
ne attikel om. 

I efteråret 2001 lavede vi på Aalborg Historiske Museum en udstil
ling om byens velgørenheds-historie i anledning af FN's Frivillighed
sår. Velgørenhed kaldes i dag med politisk korrekt sprogbrug for "fri
villigt socialt arbejde", og der er da også store forskelle på hvordan 
man opfattede og udførte det før og nu. 

"De Frivilliges Hus" i Aalborg havde bedt os om at lave udstillingen 
for at sætte fokus på det frivillige arbejde. Ud over udstillingen var 
museet med til arrangere hyrundvisninger til de steder hvor f.eks. Frel
sens Hær havde slumstationer i 1930erne, til Aalborg Blindekreds's 
pensionat og mange andre steder. Udstillingsåbningen blev markeret 
med at frivillige klædt ud som "hattedamer" uddelte gule ærter og kaf
fe for 25 øre udenfor Folkekøkkenet på C.W. Obels Plads. Der var 
problemer med at få et dækkende billede af velgørenheden i Aalborg 
- og det er der ikke noget at sige til, da det meste har været på fri
villige hænder. Jeg vil senere redegøre for de metodiske problemer i 
undersøgelsen. 

På trods af kildeproblemerne er der mange spændende oplysnin
ger om livet i byen, f.eks. om hvilken slags velgørenhed overklassens 
damer engagerede s_ig i. Det var også interessant at få et - om end 
ukomplet - billede af hvordan velgørenheden ændrede sig fra de æld
ste tiltag som "Velgørenhedsforeningen for Aalborg By", oprettet i 
1838 under den økonomiske krise, over det store antal af afholdsfor
eninger og - loger i tiårene omkring 1900 til nyere tids Kvindekrise
center og selvhjælpsgrupper. 
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Fattige børn bespises i Frelsens Hærs sal på Mølleplads i januar 1916 
(fat. Karner, Aalborg Stadsarkiv) 

Velgørenhedens historie 
I middelalderen var det familien, kirken, klostrene eller laugene, der 
hjalp nødlidende. Efter reformationen blev forsorgen lagt ud til de 
enkelte sogne, der dog kun hjalp, når alt andet glippede. At "komme 
på sognet" var ydmygende for et gammelt menneske. I nogle tilfælde 
foregik det ved at den gamle gik på omgang mellem gårdene og fik 
mad og husly en tid hvert sted. At give denne hjælp kunne næppe kal
des "frivillig" eller "velgørenhed", da det var en pligt landsbyen hav
de i fællesskab. 

Grundloven 1849 gav ret til offentlig hjælp, hvis man ikke kunne 
forsørge sig og sine. Fik man fattighjælp fortabte man sine borgerlige 
rettigheder, og kunne hverken stemme eller selv blive valgt. Hvis man 
fik midlertidig understøttelse kunne man heller ikke blive gift, før 
hjælpen var betalt tilbage. 

Fra midten af 1800-tallet, i takt med at byerne voksede og den soci
ale forarmelse blev tydelig her, var der mange velmenende borgere 
der startede foreninger og komiteer og søgte at afhjælpe den største 
nød. Den frivillige hjælp var ikke en kritik af det bestående klasse
samfund, men skal snarere opfattes som et patriarkalsk udttyk for, at 
samfundets velstillede følte et ansvar for de dårligt stillede. Meget af 
den tidlige velgørenhed havde som formål at hjælpe folk, så de und-
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gik at skulle modtage den ydmygende fattighjælp - og også at undgå 
at de offentlige udgifter til fattighjælp steg for meget. Det gælder f.eks. 
"Aalborg almindelige Understøttelsesselskab". 

Velgørenhedsselskaberne krævede ofte, at de der fik hjælp, skulle 
være "værdigt trængende". Syge gamle mennesker, fattige enker, syge 
eller handicappede familieforsørgere og forældreløse børn blev opfat
tet som værdigt trængende, fordi det ikke var deres egen skyld, at de 
var kommet i nød. Uværdigt trængende var drankere, vagabonder, 
enlige ugifte mødre og arbejdsløse, raske familieforsørgere. Disse måt
te gå til det offentlige for at få fattighjælp. Sidste udvej var fattiggård
en. 

I løbet af 1900-tallet steg velstanden markant i Danmark, og den 
offentlige hjælp blev meget forbedret. I 1891, 1933 og 1976 blev der 
gennemført større socialreformer, og hver gang blev det sociale sik
kerhedsnet større og mere finmasket. 
Fattigloven fra 1891 betød, at der blev en tydeligere skelnen mellem 
værdigt og uværdigt trængende. Debatten drejede sig på denne tid 
om, hvorvidt den sociale hjælp skulle være en almisse eller en rettig
hed. Som noget nyt fik alle mænd og kvinder ret til alderdomsunder
støttelse uden fattighjælpsvirkning fra 60-års alderen. 

Den private velgørenhed dækkede dog i statten af 1900-tallet stadig 
en stor del af de fattiges behov. Der var mange store grupper, der ikke 
ville have fået hjælp uden de frivilliges initiativ, penge og arbejdskraft. 
Alene i Aalborg var der i 1902 ifølge vejviseren mindst 30 foreninger 
i byen med forskellige velgørende formål. 

Steinckes socialreform fra 1933 gjorde op med almissebegrebet Det 
skulle ikke længere være ydmygende at modtage hjælp, men det var 
det nu alligevel for mange. Lovgivningen styrkede selvhjælpsprincip
pet ved hjælp af forsikringer mod sygdom, arbejdsløshed m.m. 

Bistandsloven 1976 viste en helt ny måde at tænke på. Den bygge
de på setvice, revalidering, ttyghed og trivsel, og på at den offentlige 
hjælp var en naturlig borgerrettighed. Den private velgørenhed kørte 
på meget lavt blus i 1970erne og 1980erne. Det var en almindeligt 
anerkendt opfattelse, at samfundets dårligt stillede skulle hjælpes via 
det offentlige system. 

For 100 år siden gik en stor del af det frivillige arbejde ud på at lap
pe der, hvor det offentlige system ikke slog til. Sådan er det stadig. 
Forskellen er, at det offentlige i dag går ind på alle livets områder med 
sin hjælp. Men det offentlige anerkender, at der findes områder, som 
ikke dækkes ved hjælp af skattebetalingen, og støtter det frivillige 
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arbejde på mange måder, ofte ved at stille de materielle rammer til 
rådighed for ulønnet arbejdskraft. 

Hvor den frivillige indsats tidligere handlede om nødhjælp- tøj på 
kroppen, mad i munden - så er det i dag ofte ensomhed og social nød 
de frivillige kæmper imod. 

I løbet af 1990erne er de foreninger, der gør frivilligt socialt arbejde 
atter blevet talrige. Selvhjælpsgruppers og patientforeningers antal er 
steget voldsomt. De mange frivillige besøgsvenner er nogle af dem, 
der fylder huller i velfærdssamfundet. Varmestuerne for hjemløse, mis
brugere og andre er et andet stort område. 

Tre af de måske vigtigste målgrupper for velgørenhed er: Samfun
dets fattige og udstødte, dårligt stillede kvinder og fattige og forsøm
te børn. De er fokus for de tølgende atsnit. Velgørenheden illustreres 
med en række eksempler på foreninger. Til sidst i hvett af de tre afsnit 
præsenteres en forening, som eksempel for området: Frelsens Hær, 
Louiseforeningen og Børnenes Kontor. Når man sammenligner disse 
tre fortæller de en interessant historie om velgørenhedens og vel
gørernes sociale aspekter. 

Fattige, dårligt stillede og samfundets udstødte 
Den ældste form for velgørenhed er den, hvor fattigfolk får lidt mad 
eller tøj hos de heldigere stillede. Denne form er ofte uorganiseret og 
på helt privat initiativ. 

En frivillig kogekone 
En meget stor del af hjælpen er 
blevet givet, og gives stadig, af pri
vate, der ikke er i en forening, 
men som bare hjælpe1; fordi det 
er deres natur. 
J dette hus i det nuværende Born
holmsgade lige ved siden af Gas
værkets store beholder boede 
Alma Christensen og hendes 
mand sidst i 1950erne. Tæt ved 
holdt der udrangerede togvogne, hvor en del sprittere holdt til. De fik 
gratis kød på Eksportslagteriet ved siden af, og fik det så kogt (ofte 
som gullasch) hos Alma. Hun supplerede med sine egne kartofler fra 
haven. Da spritterne begyndte at forlange asier og rødbeder til 
maden, syntes hun dog at det kunne være nok. (Foto i privateje) 
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Blandt velgørende foreninger er de ældste dem, der bredt har hjul
pet fattige. Den måske ældste i Aalborg er "Velgørenhedsforeningen 
for Aalborg by" der eksisterede fra 1838 til 1889, hvor den gik ind i 
"Aalborg almindelige Understøttelsesselskab". Foreningen blev opret
tet under 1830ernes økonomiske krise, og var i starten især rettet mod 
det nedgangsramte handelsborgerskab, "hvis æresfølelse betød at de 
ikke ville bede om hjælp". Ligeledes affødt af den økonomiske krise 
var "Samaritanen", der eksisterede i vintermånederne fra 1838 til o. 
1841. Her blev uddelt tusindvis af portioner mad til byens trængende, 
der ofte var arbejdsløse om vinteren. Menuen kunne være en pot kål 
med kød eller flæsk eller en pOltion bygsuppe med tørfisk. Tillavnin
gen og uddelingen stod det militære marketenderi for. 
En anden af de tidligste foreninger er "Fireskillingsselskabet", som 
blev stiftet i 1846 af en kreds af kvinder. Disse gav hver uge 4 skilling 
til fattige børns beklædning, samt til syge- og huslejehjælp. 
Aalborg almindelige Understøttelsesselskab blev startet 1867 og eksi
sterer stadig. Bag selskabet stod i høj grad Odd Fellow Logen Det var 
en af byens rigtig store foreninger, der organiserede mange former for 
hjælp - julehjælp, bespisningsanstalt, huslejehjælp, brændselshjælp og 
meget andet. Formålet var at understøtte værdige trængende, især af 
arbejderstanden o.l. Understøttelsen skulle ydes på en sådan måde, at 
"de trængende opretholdes og støttes i deres bestræbelser for ved egen 
virksomhed at forøge deres udkomme og derved måske få de voksende 
udgifter til fattigvæsnet til at aftage". Finansieringen skete dels ved fri
villige bidrag, dels ved salg af julemærker m.v. Aalborgjulemærket er 
for eksempel udkommet siden 1905. 

Et af selskabets helt store initiativer var den offentlige bespisnings
anstalt, der startede i 1886 i Budolfi Kirkes materielhus. I 1914 blev 
Folkekøkkenet, som det nu hed, overtaget af Aalborg Kommune, men 
i dag er det atter frivillige, 
nemlig KFUM's Sociale Arbej
de, der står for Folkekøkke
net. 

Madudleveringen omkring 
1915, lige efter at Bespis
ningsanstalten var blevet 
overtaget af Aalborg Kom
mune. (Fra "Danske Byer og 
deres Mænd" 1915) 
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Frelsens Hær (fra 1888) og Kirkens Korshær (fra 1924) tog sig af dem, 
der var havnet helt nede på bunden af samfundet, og forsøgte at stab
le Jem på benene igen. De enkehe kirkers menigheder har også hjul
pet fattige. Foreninger som Blå Kors har gjmt og gør et stort arbejde 
for alkoholikere og deres pårørende. Efterhånden som samfundets 
velstand steg, blev der dog færre foreninger, der sigtede direkte på 
fattigdomsproblemet. I dag er det kommunen, der primært støtter de 
dårligt stillede, men Frelsens Hær og Kirkens Korshær gør stadig et 
stort arbejde for dem, der er helt nede på samfundets bund. Et eksem
pel er Korshærspræsten, der hver mandag cykler ud med the og kaf
fe til alkoholikere, narkomaner og udstødte på rutebilstationen, og 
andre tilholdssteder. 

Frelsens Hær - et eksempel 
Frelsens Hærs 3. korps startede i Aalborg februar 1888. Christian 
Houmark, der selv senere gik ind i Frelsens Hær, oplevede den første 
tid i byen: 

·Vi så jo nok, at en og anden af byens befolkning mødte op i ga
derne, iført Hærens klædelige uniform; men hvad var det for menne
sker, som lod sig "hverve" ? Det var stakler, drankere, utålelige eksisten
ser, som vi smilede ad, når vi løb på dem, eller så dem indtage deres 
plads på tribunen, hvor de trådte frem under højrøstede latterudbrud 
og vidnede om deres fald og deres frelse." (Fra "Sjæle i brand" af 
Richard Matt) 

Mange drankere og andre på samfundets bund fandt en vej ud via 
Frelsens Hær. Drankeren Ole Fristrup var, med hele sin familie, blandt 
de første - han blev en fremtrædende skikkelse i Frelsens Hær. 

Efter at have brugt ·Dramatiken" i Algade til mødested, erhvervede 
de "Kartoffelkælderen" ved Mølleplads - der hvor den nuværende Frel
sens Hær- bygning blev bygget i 1916. Frelsens Hær havde også et hus 
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i GaiVergade i Nørresundby. Det findes stadigvæk, men er nu privat
bolig. I mellemkrigstiden havde Frelsens Hær slumstationer i Set. Mor
tensgade 11 og Louisegade 12. 

Udover det opsøgende arbejde på værtshuse og lignende gjorde 
(og gør) Frelsens Hær et stort velgørende arbejde på andre områder. 

Der blev uddelt julekuiVe og holdt juletræsfester for trængende 
familier. 

I de kolde efterkrigsår i 1940erne var der f.eks. en kulde-ordning, 
hvor velstillede borgere tog imod fattige forfrosne børn og gav dem 
mad og lod dem få varmen. Aalborg Kommune sendte nogle læs koks 
til Frelsens Hærs bygning på Mølleplads, hvor mange fattige så kunne 
få mad og varme. I dag findes der bl.a. genbmgsbutikker, varmestuer 
og sommerlejre, drevet af Frelsens Hær. 

Sangen og musikken er et særkende for Frelsens Hær. Helt fra star
ten bmgte man musikinstmmenter, især blæseinstmmenter. Strengein
stmmenter kom også til, og blev især bmgt af kvinderne. "Barnetro" 
og »Perleporten" blev sunget af frelserpiger med guitar mndt omkring 
på mange værtshuse, og mange "frelsersoldater" fik som Ole Fristmp 
ny selvtillid ved at blive iført uniform og ved at lære at spille et flot 
instmment. 

Frelsens Hær-medlemmer med instrumenter og "Krigsråbet" i 1912. 
Billedet er taget udenfor Kartoffelkælderen" ved Mølle Plads. 
Fotograf H. Tønnies. Foto på Aalborg Stadsarkiv 
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Velgørenhed til fordel for dårligt stillede kvinder 
I klunketiden mente man, at kvinder havde medfødte evner til omsorg 
og opdragelse, men at de samtidig var lette ofre i den farlige verden 
udenfor hjemmet. Tjenestepiger og arbejderkvinder måtte færdes ude 
i byen uden beskyttelse, og især mange velgørende damer gjorde en 
særlig indsats for at skærme disse mod storbyens fristelser. Fattige 
enker og mødre har i særlig grad kaldt på medlidenheden. Hjælpen til 
disse bestod ofte i, at man hjalp deres børn. F.eks. blev der allerede i 
1847 oprettet et børneasyl, hvor børn kunne være, mens deres foræl
dre var på arbejde. 

Fra sidst i 1800-tallet blev der oprettet en mængde foreninger, der 
på forskellige måder skulle hjælpe kvinder, der stod alene i verden. 

Den første af disse er 'A.jtenh;emmet", der blev startet i 1~72, og 
nævnes sidste gang i vejviseren omkring 1915. I en lang årrække hav
de Aftenhjemmet lokaler i Menighedshjemmet, Danmarksgade 27. Tre 
gange om ugen var der åbent for unge kvinder af den tjenende klas
se -især manglede tjenestepiger ofte et sted at gå hen i deres fritid. 
Åbningstidspunktet var fra kl. 19 til 21 ("paa den Tid af Dagen, hvor 
de kunne være udsatte for Fristelser i forskellige Retninger") og der 
kom i reglen 60-100 piger. Man beskæftigede sig med kvindeligt hånd
arbejde, og der var oplæsning, sang og foredrag, hvor man forsøgte at 
påvirke pigerne i "kristelig og sædelig retning". Aftenmøderne ledtes 
af damer, der frivilligt assisterede, og udgifterne blev dækket af gaver. 

Et lignende arbejde blev fra 1891 udført af KFUK, der havde til for
mål at bringe unge kvinder under "Guds Ords Paavirkning". KFUK 
ejede o. 1900 en bogsamling på 200 bind, udelukkende "udvalgte 
Bøger af fornøjeligt og opbyggeligt Indhold", og arrangerede julefest, 
sommerudflugt og efterårsfest Hver tirsdag aften kl. 20 blev der holdt 
opbyggelige møder med adgang for alle i missionshuset Tabor. Fra 
1909 ejede KFUK huset i Danmarksgade 52. Her blev afl1oldt møder 
for kvindelige fabriksarbejdere hver mandag aften. KFUK må i øvrigt 
ved sin oprettelse have overtaget en del af disse piger, der ellers kom 
på Aftenhjemmet 

En anden forening var "Foreningen til værn for unge enligt stillede 
kvinder. Aalborg Filial", der eksisterede fra ca. 1889 til ca. 1946. Dens 
arbejde gik ud på at hjælpe og beskytte især unge kvinder, der stod 
alene i verden. Sædelige kvinder blev mod betaling tilbudt ophold på 
værnehjemmet Bethania i København. 

Også "Den danske komite til bekæmpelse af hvid slavehandel" var 
fra ca. 1902 til ca. 1925 repræsenteret i Aalborg ved fru stadslæge 
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Eschen. Den havde til formål at beskytte unge enligt stillede kvinder. 
Handel med piger til prostitution og bordeller var noget af det, pæne 
borgere var allermest bange for. Komiteen ville hindre, at unge piger 
blev lokket eller tvunget til at tage ophold i "utugtshuse eller lignen
de steder". Man kunne henvende sig til komiteen for at få gratis vej
ledning og bistand, så især unge kvinder, der engageredes til udlan
det kunne sikre sig på forhånd, at komme i gode hænder. 

Hvor de førnævnte foreninger alle havde til formål at hjælpe enlige 
kvinder i sædelig retning, var der også en del foreninger , der hjalp 
enlige, ugifte eller dårligt stillede kvinder økonomisk. 

"Hjælpefonden for arbejdsdygtige ugifte kvinder", der eksisterede 
fra ca. 1889 til ca. 1903 havde således til formål gennem understøttel
se eller lån at fremme ubemidlede kvinders uddannelse til selvstæn
digt erhverv. 

"Foreningen til Lærerinders Understøttelse" C 1876- ca. 1960) støtte
de værdige og trængende kvinder, hvis hovedgerning havde været 
undervisning, "naar Alder eller Svagelighed forbyder dem at fortsætte 
deres Gerning". Der uddeltes dels årlige understøttelser , dels øjeblik
kelig hjælp. Pengene blev skaffet ved frivillige bidrag og ved særlige 
arrangementer. l. september 1877 afholdtes således "En Musikalsk
Dramatisk Aftenunderholdning, der gav ikke mindre end 530 kroner i 
kassen. 

''Louiseforeningen ", der virkede fra 1906 til ca. 1970 havde til for
mål at støtte kvinder, der havde kendt bedre dage. Den vil jeg beskri
ve nærmere senere, som et eksempel på en foreningstype, der tiltrak 
en meget fornem velgørerskare. 

"Dansk Kvindesamfund", der arbejdede i Aalborg fra o. 1910 var en 
mere politisk og mindre rørstrømsk forening, der havde 3 hovedmål: 
at udvikle og dygtiggøre kvinder til den fuldmyndige borgers ansvar 
og arbejde, at arbejde for gennemførelsen af kvinders fulde ligestil
ling med mænd i familie, samfund og stat, og at forbedre kvinders og 
børns vilkår. Udover det politiske arbejde stod Dansk K vindesamfund 
bag konkret velgørende arbejde for kvinder såsom rådgivning, børne
parkering, fritidsklub og husmoderafløsning. 

Kvindefrigørelsen og rødstrømpebevægelsen blev i 1970erne og 
1980erne igangsættere for initiativer som "Kvindehusforeningen ", der 
kunne kontaktes i Kvindebutikken på Boulevarden 25 og "Krisecen
tretfor voldsramte kvinder", der nu i over 20 år har gjort et stort styk
ke frivilligt arbejde. 

Som man kan se, har der i tidens løb været forskellige tilgangs-

41 



vinkler til at hjælpe kvinder; den sædeligt opbyggelige, den praktisk
økonomiske og den politiske. Dette afspejler meget godt den hold
ning til velgørenhed, der har udviklet sig. 

Louiseforeningen - et eksempel 
Louiseforeningen (støttet af Dronning Louise) havde som formål at 
støtte "K vinder, der har kendt bedre dage". Det var især ugifte kvin
der og enker af middel- og overklassen, der af omstændighederne var 
blevet tvunget til at leve under deres stand. 

Foreningen udbredtes fra København til provinsen ved at forman
den, fru Mimi Carstensen skrev til alle landets lægefruer, og desuden 
personligt rejste til Aarhus, Aalborg og Odense og dannede lokale 
afJeliuger. 

Louiseforeningens Aalborgafdeling uddelte hvert år en række lega
ter; i 1915 uddeltes således 6 legater a 100 kr. og 28 legater a so kr. 
(Til sammenligning tjente en vellønnet aalborgensisk arbejder ca. 1200 
kr. årligt i 1914). En række meget populære og flot opsatte dilettant
komedier på Aalborg Teater med byens spidser i rollerne som første
elskere, studenter og stuepiger, skaffede fra 1908 til 1931 mange pen-

Moderate løjer, opført februar 1915: Fra venstre: Olaf Brix, Poul 
Thorsen, lærer Agersnap, Frederik Obel, Frode Obel, Kaj Kragelund, 
Rutzebeck, Schlegel, Sv. Olsen, Eiler Ruge, Fru Karen Thorsen. 
Bemærk at byens industriledere er godt repræsenteret: C. W Obel
dynastiet, Kragelunds Fabrikker og AIS Aalborg Margarinefabrik (Hr. 
og fru Thorsen) (Aalborg Stadsarkiv) 
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ge til foreningens arbejde. Der om også penge ind ved lysbilled
foredrag, koncetter, tableauer og theaftener. 

Det indledende citat beskrev bl.a. publikum til "Moderate løjer", der 
blev opfø1t i februar 1915. Om skuespillerne lyder det videre: 

"Der var alt hvad hjertet kunne begære: Ungdom, skønhed, stram
tandet talent på kvindesiden, strålende komik, diskret onkel-komik, 
friskhed og følelse for det stærke køns vedkommende, kønt og naturligt 
sammenspil mellem to elskende, )pperlig instruktion, dito iscenesættel
se osv. Det vm- morsomt, morsommere, morsomst." 

Aalborgafdelingen stattede 1906-7 med en meget fornem bestyrel
se, bestående af fm konsulinde Staun, fru oberstinde Tjeld, fm gre
vinde Ahlefeldt Lam-vigen, fm stiftskasserer Petersen, frøken Agnes 
Behrend, fm fabrikant Johanne Bruel og fm bankdirektør Alexandra 
Winther. Senere kom bl.a. fru fabriksejer Asta Obel og fm konsulin
de Strøyberg til. Det var altså en forening, hvor byens absolutte 
førstedamer kunne markere sig (og møde hinanden ... ). Også legat
modtagerne kom fra de bedre klasser, idet "der jo var mange, der tog 
sig af de dårligere stillede!" 

Velgørenhed rettet mod børn 
Børnesagen har altid haft en meget stor appel, og samlet en meget stor 
frivillig indsats. I København udgjorde børnesagen i 1903 mindst en 
tredjedel af det filantropiske arbejde, og ser man på hvilke foreninger, 
der har været i Aalborg, er der ingen grund til at tro at det har været 
mindre her. 

Nu om dage er det stadig hver 5. frivillige organisation, der arbej
der for børnene. 

Børn opfattedes som værdige trængende, der selv var uden skyld i 
deres situation, og det var således en borgerpligt at gøre noget for 
dem - jeg vil senere vende tilbage til den store opbakning bag Bør
nenes Kontor og Børnehjælpsdagene. 

For at hjælpe børnene måtte man i høj grad appellere til privat god
gørenhed. Amtslæge Malling, der bl.a. havde tilsynet med børnesund
heden i Aalborg Arnt efterlyste i Amtstidende 5. november 1904 en 
barnevogn. Den var til den blege og svage lille Aksel på et halvt år, 
der sjældent kom udenfor, fordi hans plejemor ingen barnevogn hav
de. Aksels mor arbejdede på fabrik i mange timer hver dag, og hans 
far kendtes ikke - derfor var han i pleje. Læserne reagerede straks -
få dage efter blev der afleveret to barnevogne foran Mallings hus, og 
en tredje læser gav fem kroner til formålet. 
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Mange foreninger blev oprettet for at hjælpe børn. Den ældste for
ening vi kender er "Fireskillingsselskabet" fra 1846 til o. 1915, hvis vig
tigste formål var at give hjælp til fattige børns beklædning, især tillin
ned og hvergarnskjoler til fattige pigebørn. Pengene skaffedes ved at 
en kreds af damer ugentligt hver gav 4 skilling til formålet. En anden 
forening med nogenlunde det samme formål, men med en morsom
mere måde at samle penge på var "Propforeningen" (fra 1930 "Aalborg 
Konfirmationshjælp"), der startede i 1915. Den hjalp fattige konfir
mander med beklædning. Pengene kom ind ved at foreningens med
lemmer sagde "Prop", når de mødte hinanden. Kunne den anden ikke 
fremvise en prop måtte han betale 10 øre til kassen. 

Propforenzngens fugleskydning 
1934. Når et medlem sagde 'Prop" 
til et andet skulle han fremvise en 
prop, eller betale 1 O øre til fattige 
konfirmanders beklædning. 
(Fra Aalborg Stadsarkiv) 

''Asylselskabet" fra 1847 var også tidligt ude med at hjælpe børn. Sel
skabet fik oprettet et børneasyl, der skulle tage sig af nogle af de fat
tige småbørn (3-7 år), der måtte gå for lud og koldt vand, mens foræl
drene var på arbejde. Det skete at forældre ligefrem bandt deres børn, 
så de ikke lavede ulykker mens de var alene hjemme. 

Industrialiseringens mange forsømte, sultne, frække, forældreløse 
og forkomne gadebørn var et problem, som mange interesserede sig 
for - børn, der strejfede, stjal, pjækkede fra skolen eller lavede hær
værk. 

En af de mest målgruppeorienterede foreninger var "Kristelig Fore
ning for offentlig tiltalte og straffede Børns Redning" , der nævnes i 
vejviseren fra ca. 1900 til ca. 1910. I den lokale bestyrelse sad bl.a. 
stiftsprovst Jacobi og grosserer J. Petersen. Foreningen tog sig af børn 
fra Aalborg, der var kommet eller tegnede til at ville komme på afve
je, og søgte at få dem anbragt i gode plejehjem på landet, eller om 
fornødent på opdragelsesanstalter. Livet på landet blev blandt vel
gørerne opfattet som den absolut bedste kur for børn, der var løbet 
vild i storbyens fristelser. 

Andre foreninger havde til formål at oprette gode børnehjem og at 
føre tilsyn med børn der var sat i pleje, eller som levede i hjem, hvor 
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de blev udsat for vanrøgt. Det gjaldt f.eks. Plejehjemsforeningen Øst, 
Børnenes Vel, Aalborg Børnehjælp og Aalborg Amts Børneværnsfore
ning. 

"Børnenes Kontor" - et eksempel 
Børnenes Kontor var nok byens største private initiativ indenfor bør
nesagen, og blev oprettet i 1903 med det formål at hjælpe dårligt stil
lede børn i Aalborg til et ferieophold på landet i sommerferien. Bag
grunden var de elendige vilkår mange børn levede under. Mange børn 
måtte arbejde før eller efter skoletid, og ofte var kosten rugbrød med 
fedt eller sukker, eller kaffe og gammelt wienerbrød. Mange fik for lidt 
frisk luft, og i de snævre lejligheder var der stor risiko for at blive smit
tet med forskellige sygdomme, bl.a . tuberkulose. 

Børnenes Kontor efterlyste private landbohjem, der ville tage et 
barn på ferie, og det var der mange, der ville. Dog var der mest afsæt
ning på piger, så mange drenge måtte tage på feriekolonier i stedet 
for. De første lejre fra 1903 til1914 blev afholdt forskellige steder, men 
i 1914 erhvervede Børnenes Kontor en koloni, Lille Strandhave ved 
Sæby. 

Drenge ved et af de mange måltider på feriekoloni o. 1930 (Aalborg 
Stadsarkiv) 
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Det var meget almindeligt, at fattige drenge på 10-11 år kun vejede 
omkring 25 kilo , og der blev derfor gj01t meget ud af at børnene på 
lejrene fik serveret rigelige måltider og mange mellemmåltider. Der
udover hændte det jævnligt, at lokalbefolkningen inviterede lejrens 
børn hjem til frugttræerne eller til chokolade med kager. Børnene blev 
vejet når de ankom, og når de skulle hjem efter 14 dage. I gennem
snit tog hvert barn over 2,5 kilo på. 

Inden afrejsen blev børnene forsynet med tøj og togbilletter. 
"Stolt som en He11ug vandrer lille Per ud fra Gymnastiksalen med de 

dyrebare Ejendele knuget tæt ind til sig. Øjnene straaler ved Tanken 
om alt det dejlige, der venter ham, og Lise er ikke mindre glad- tænk 
hun fik et Par lyse Sko og en lyseblaa Kjole, der kan straale i Solen ved 
Blokhus Strand, hvor hun skal hen i næsten 2 Uger" (A visnotits fra juni 
1931 i scrapbog fra Børnenes Kontor. Aalborg Stadsarkiv) 

Tøjuddeling 1940 
Inden lej1'ene fik børnene udleve
l'et tøj, og der Val' togbilletter til 
fattige børn, der skulle ud i priva
te feriehjem. Man kan stadigfå 
hjælp til tøj fra Børnenes Kontor, 
men nu er det via en rekvisition 
til nogle af byens forretninger. 
(Fat. Kyhl, Aalborg Stadsarkiv) 

Midlerne til Børnenes Kontor kom i udstrakt grad fra afholdelse af de 
årlige "Børnehjælpsdage". 

Arrangementskomiteen for den første børnehjælpsdag i Aalborg 
1904 bestod af repræsentanter fra byens solide middelklasse: tømrer
mester Mogensen, politimester Smit, brandindspektør Bech, gasværks
bestyrer Rudolph, malermester Jørgensen, købmand Wøidemann, 
elektrotekniker Worsøe, murermester Cordes, stadsingeniør Høeg, de
korationsmaler Petersen og malermester Lassen. Hele byen stod på 
den anden ende på børnehjælpsdagene, og alle midler blev taget i 
brug for at samle penge ind til dårligt stillede børn. Byens spidser 
klædte sig ud og gik med raslebøsser, der var fatvestrålende optog 
med pandekagehuse og kæmpestore barnevogne. Politimester Smit 
stod for udskænkningen i Cafe "Stop nu lidt". Der blev også arrange-
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ret årlige husstandsindsamlinger, koneetter i Kilden og lotterier. I 1931 
blev der endda udloddet en Chtysler bil! I Børnenes Kontors pølse
vogn på Nytarv kan man den dag i dag støtte sagen. 

Velgørenhed og status 
Velgørenheden havde som beskrevet mange ansigter. Der var store 
sociale forskelle på hvem hjælpen rettede sig imod, og på hvem der 
indgik i bestyrelserne. I den sociale top lå foreninger, som Louisefor
eningen, der hjalp kvinder af de bedre klasser som det var gået tilba
ge for. 
Som man kan læse af citaterne var det absolut comme il faut at over
være Louiseforeningens dilettantforestillinger. Her kunne man støtte et 
veldædigt formål, og samtidig møde ligestillede i selskabstøj. De kvin
der der gik ind i bestyrelsen fik endvidere lejlighed til at dyrke et net
værk med andre fra samfundets elite. Målgruppen af kvinder, der hav
de kendt bedre dage, tilhørte et kendt og ufarligt miljø, og var nogen 
man - i hvert fald til en vis grad - kunne identificere sig med. 

I mange år har man kunnet købe 
pølser i Børnenes Kontors pølse
vogn - overskuddet gik til børne
ne .Der blev arrangeret årlige hus
standsindsamlinger og lotterier. 
I 1931 blev der feks. udloddet en 
Chrysler hil - ove1'skuddet gik til 
børnenes kont01~ (Reklame fi'a 
"Børnenes Kontor gennem 60 år") 

Spis 

Flæskehallens 

pølser 

Forhandles 

ved pølsevognene 

i Aalborg 
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Fra det store optog på Børnehjælpsdagen i 1908 (Fat. From-Løvstrøm, 
Aalborg Stadsarkiv) 

Hvor Louiseforeningen og dens bestyrelse kan kaldes elitær, må 
den rette betegnelse for Børnenes Kontor og Børnehjælpsdagenes 
arrangører være "folkelig". Der var en overvældende opbakning fra 
alle samfundets klasser. Sagens støtter var fra den bedre del af mid
delklassen; håndværksmestre, købmænd m.v. Endvidere var mange 
læger og skolefolk involveret. Også småkårsfolk gav et bidrag for at 
hjælpe fattige børn til et ophold på landet. Sagens brede folkelige 
appel hænger naturligvis sammen med den almindelige forståelse for, 
at børn var værdigt trængende ofre, og at en indsats i barneårene kun
ne hjælpe med til at de fik et godt liv som voksne. 

Frelsens Hær, derimod, var hverken elitær eller folkelig. Den stod 
nærmest udenfor nummer, idet den tog sig af samfundets udstødte, de 
som var opgivet af andre, og som selv havde opgivet. Frelsens Hærs 
officerer kom ofte selv nede fra bunden, og havde via arbejdet fundet 
en mening med tilværelsen. Deres specielle virkemidler (uniformerne, 
bekendelserne, musikken) gjorde dem til oplagte syndebukke for 
andre, men det var samtidig også netop disse virkemidler, der gav 
selvtillid og sammenhold. 

"Hattedarnerne" - en markant gruppe blandt velgørerne 
De mest kendte og karrikerede velgørere, hattedamerne, fattjener en 
selvstændig præsentation. 
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Velgørenhed - en borgerpligt 
Fru overlæge Eschen, lokal 
repræsentant for Komiteen til 
bekæmpelse af hvid slavehandel. 
Fotograferet 16. december 1912. 
(Fat. Tønnies, Aalborg Stadsarkiv) 
De menneske1~ der går ind i soci
alt hjælpearbejde har et personligt 
og evt. økonomisk overskud. 
Sådan var det også før i tiden. 
Det var byens bedsteborgere, der 
sad i bestyrelsen for sager som 
Børnenes Konto1~ Aalborg Blinde
kreds, Kristelig Forening til Vildja
rende Børns Frelse o.l. De skiften

de stadslæger og amtslæge1~ pastorer og biskopper var selvskrevne 
bestyrelsesformænd i mange foreninger. Det blev anset for en pligt at 
give penge eller arbejdskraft til at hjælpe samjundets dårligst stillede, 
og mange af byens velhavere var med i flere bestyrelser. 

Indtil langt op i 1900-tallet havde pæne middelklasse- og overklas
sekvinder ikke lønnet arbejde. Hjemmet var kvindens sfære, byen og 
verden var mandens. Det var ægtemandens eller faderens opgave at 
være forsørger. Kvindernes energi og virkelyst kunne i stedet få afløb 
i velgørende arbejde. Her kunne man udføre arbejde til gavn og glæ
de for andre, og samtidig få et socialt samvær med andre kvinder. Der 
var også mulighed for at skabe sig en slags alternativ "karriere" ved at 
arbejde sig op i en forening fra at være menigt medlem til bestyrelsen. 
At der må have været et stort selskabeligt aspekt i velgørenhedsarbej
det antydes bl.a. af, at der i "Foreningen til bespisning af syge og 
rekonvalescenter" sad ikke mindre end 12 damer i bestyrelsen! Her 
må det sociale have spillet en mindst lige så stor rolle, som det prak
tiske. 

I vejvisernes realregistre under "Foreninger" er der mange oplys
ninger at hente om det netværk med ligestillede, som damerne kun
ne have. 

I 1905 kan man f.eks. læse om Fireskillingsselskabet, hvis formål var 
at skaffe tøj til fattige børn, at bestyrelsen bestod af Ftu C. Bentzen, 
Ftu M. Petersen, Frøken Mathilde Schiørring, Kasserer og Regnskabs-
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fører. Ved at forfølge bestyrelsesmedlemmernes navne - de er ofte 
nævnt i vejviserne - kan man afdække hvem de mødtes med i andre 
bestyrelser. Fru Petersen fra Fireskillingsselskabet var f.eks. i 1905 
også medlem af bestyrelsen for "Sygepleje ved Diakonisser i Aalborg" 
og af "Foreningen for unge, enligt stillede kvinder, Aalborg Filial." 

I den sidste forening sad hun bl.a. i bestyrelse med Frøken Hassel
batch, der også sad i bestyrelsen for "Fredsforeningen for Aalborg
Nørresundby" og var formand for Dansk Kvindesamfunds Aalborgaf
deling. Fru Petersen og frøken Hasselbatch har derudover sand
synligvis støttet en del andre velgørende foreninger som menige med
lemmer og bidragsydere. På den måde har deres kontaktnet bredt sig 
som ringe i vandet, og de har kendt de fleste damer af betydning i 
byen. 

Sådanne kvinder har samtiden og eftettiden hånligt kaldt "hatteda
mer". I dag mener vi undettiden, at "hattedamer" havde for travlt med 
at moralisere overfor enlige mødre, fordrukne forsørgere og vanarte
de børn, men sådan var tidens normer. Ved at højne folks moral men
te man at kunne anspore til et bedre liv, og til bedre levevilkår. Hat
tedamernes ildhu og engagement var ægte nok. · 

Blandt disse kvinder, der ellers levede et beskyttet liv, kunne der 
via velgørenhedsarbejdet opstå en reel forståelse for, at det ikke nød
vendigvis var retfærdigt at nogle havde bedre sociale vilkår end andre. 
Louiseforeningens initiativtager, fm Mimi Carstensen havde denne for
ståelse, om end meget sværmerisk udttykt overfor en veninde: 

"Ah, Hvor har vi det dog godt- gid man kunne hjælpe nogle af alle 
de mange, som sjældent nyder sådan en glæde, hjælpe dem ved at sen
de en solstråle-lidt ud over det daglige stræb- ind i deres mørke hjem, 
hjælpe nogen af dem, der er kommet til at leve på skyggesiden." 

For mange af damerne har velgørenhedsarbejdet også givet et ind
blik i samfundets mørkere sider, og givet dem et perspektiv ud over 
deres eget hjem. De brugte deres ressourcer af tid og indflydelse til at 
engagere sig socialt og menneskeligt, og fik som sidegevinst lejlighed 
til at møde og udvilde sig sammen med andre kvinder. 
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Lokalhistoriske undersøgelser i velgørenhed 
Velgørenhedsarbejdet i Aalborg har ikke tidligere været udsat for en 
egentlig k01tlægning, men det var nødvendigt at få et nogenlunde 
dækkende billede af de mange komiteer, foreninger o.l., der har 
eksisteret igennem tiderne til at lave den mindre udstilling. Den 
research, der var tid til, gjorde det ikke muligt at konune helt til 
bunds i emnet. Et af problemerne er, at kildematerialet er skævt. 
Der er mange flere foreninger i vejviserne, end der er foreninger, 
som har afleveret materiale til arkiverne, har udgivet jubilæums
skrifter osv. De foreninger, som man kan få mere at vide om end 
hvad der står i vejviseren, er kun toppen af isbjerget. 

Nogle af de store foreninger som f.eks. Blå Kors har oprettet 
deres eget landsarkiv, hvor arkivalier fra hele landet opbevares. 
Andre som KFUM og -K, Røde Kors, Børnenes Kontor, Aalborg 
Alm. Understøttelsesselskab og Louiseforeningen, har afleveret 
deres ældre materiale til Aalborg Stadsarkiv. Børnenes Kontor er 
repræsenteret med ikke mindre end 52 bind og 34 læg, og KFUK 
Aalborg med over 50 bind og langt over 100 læg. Stadsarkivet og 
Det Nordjyske Landsbiblioteks Lokalsamling har en stor samling 
avisudklip opdelt efter temaer. Stadsarkivets store billedsamling 
gjorde det muligt at finde gode illustrationer. Der er således en del 
materiale at finde, men det er meget tilfældigt hvilke foreninger, 
man kan finde noget om. En meget stor mængde af protokoller, 
regnskabsbøger og breve er givetvis blevet smidt ud, når en fore
nings sidste formand døde, og arvingerne skulle rydde op i døds
boet. 

Mange foreninger er dukket op og måske forsvundet igen efter 
få års forløb uden at efterlade sig spor andre steder end i vejvise
ren under "Foreninger" - og det er ofte nogle af dem, der lyder 
allermest spændende. Et eksempel er "Den danske Komite til 
Bekæmpelse af Hvid Slavehandel", der havde fm stadslæge Eschen 
som lokal repræsentant i Aalborg. Vi ved ikke meget andet om 
komiteen, end at den ifølge vejviseren i hve1t fald eksisterede fra 
omkring 1902 til omkring 1925, og at dens formål var at forhindre, 
at unge piger blev lokket eller tvunget til at tage ophold i utugts
huse eller lignende steder. Men når komiteen på et tidspunkt ikke 
er optegnet længere, er det så fordi den er ophørt med at eksiste
re, eller fordi den er gået ind i en anden forening; f.eks. 
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"Foreningen til værn for unge enligt stillede kvinder"? Var det for
di fru Eschen via sin mand, stadslægen, havde fået en indsigt i sam
fundets mørkere sider, der nødsagede hende til at gøre noget ak
tivt, at det netop var hende der blev komiteens lokale repræsentant? 

Og hvordan arbejdede fru Eschen og hendes veninder? Lavede 
de opsøgende arbejde på "Aftenhjemmet" i Menighedshjemmet i 
Danmarksgade, hvor piger af den tjenende klasse kunne mødes tre 
gange ugentligt "Paa den tid af Dagen, hvor de kunne være udsat
te for Fristelser i forskellige Retninger"? 

Vi ved det desværre ikke, men en ihærdig lokalhistoriker kan for
mentlig finde spændende materiale om sådanne glemte velgørende 
foreninger ved at gennempløje de lokale aviser. 

Vejviserne for Aalborg fra 1874 og frem blev mit vigtigste redskab 
til at kortlægge den brogede underskov af opblomstrende og vis
nende foreninger, foreninger, der skifter navn, formænd og besty
relsesmedlemmer der skifter forening og lokalforeninger, der ops
tår og nedlægges. Skønt vejviserne er et praktisk instrument til at 
skabe sig et overblik med, skal man dog være klar over at mange 
foreninger slet ikke er nævnt i vejviserne - Kirkens Korshær optræ
der f.eks . først omkring 1980, skønt vi ved at den allerede i 1924 
kom til Aalborg. 

På genstandssiden er kildematerialet lige så skævt. På Aalborg 
Historiske Museum er de største relevante genstande en "vaga
bond-uniform" (en postjakke med påsyede minder og en sort 
kasket), der havde tilhørt en grønlandsk kvinde, der var bruger af 
Kirkens Korshærs Varmestue på Østerbro, en Rebekkaloge-dragt og 
et udhængsskilt med påskriften "KVINDERNES SPISESAL" fra det 
kommunale folkekøkken på C.W." Obels Plads. Demdover var der 
en raslebøsse og en collage fra Børnehjælpsdagenes første tid i Aal
borg, samt nogle andre småting. Der var altså langt fra genstande 
nok til at lave en traditionel udstilling om velgørenheden og dens 
vilkår i Aalborg. Jeg ringede derefter rundt til stort set alle de "gam
le" velgørende foreninger i byen, og fik materiale fra især Frelsens 
Hær, Blå Kors, Røde Kors og Børnenes Kontor. Hvad der var ble
vet gemt af genstande var naturligt nok sporadisk, og det blev ikke 
muligt f.eks. at rekonstruere en uddeling af julekurve fra 1940erne. 
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Danmarks første 
kvindelige politibetjent 
Af Erik Lottrup 

At "Kvindens Plads" i vore dages Danmark er ligestillet med mandens, 
forekommer os helt naturligt. I dag er der ingen, der undrer sig over, 
at Københavns politis øverste chef hedder Hanne til fornavn, men lige
stillingen kom ikke af sig selv. Den krævede en lang og sej kamp, der 
vel endnu ikke er forbi. 

Kort efter at Dansk Kvindesamfund var blevet stiftet i 1871, indled
tes kampen om ligestilling, der i de følgende år gav gode resultater. Fra 
den tunge ende af de mange ulige forhold, der blev rettet op på, kan 
nævnes, at kvinderne fik adgang til universitetet i 1875, valgret til 
kommunale råd i 1908 og fuld politisk ligestilling i 1915. 

Også ansættelse af den første kvindelige politibetjent i Danmark i 
1911 har Dansk Kvindesamfund en andel i, og netop den sag er et godt 
eksempel på, hvor svært det var for kvinder at komme ind i de mands
dominerede arbejdsområder. Da historien herom tillige afdækker en 
spændende del af Aalborgs lokalhistorie, vil der være god mening i at 
fortælle den. 

Det er vel bemærkelsesværdigt, at det netop var i Aalborg, man an
satte den første kvindelige politibetjent, og at der skulle gå endnu tre år, 
inden København og Århus fulgte efter. 

Aalborg Politis Seniorklub er tilfældigt kommet i besiddelse af mate
riale, der har givet anledning til denne beretning. 

"SOM NUTIDS KVINDE- SAA FREMTIDS SLÆGT" lød Dansk Kvin
desamfunds valgsprog, da foreningen blev stiftet, og den blev hurtigt 
den førende og største kvindeorganisation, der udføtte et betydnings
fuldt arbejde for "Kvindernes almenmenneskelige Udvikling, for deres 
uddannelse til selvstændigt Erhverv og for at forbedre deres Stilling i 
Familien, Samfundet og Staten", som det stod i formålsparagraffen. 

I 1908 tog Dansk Kvindesamfund fat på spørgsmålet om ansættelse 
af kvindelige politibetjente. En række tilfælde af mord og voldtægter 
på småpiger havde givet anledning til megen opmærksomhed. Foran
lediget heraf sendte Dansk Kvindesamfund i 1910 en resolution til jus
titsministeren med forslag om ansættelse af kvinder som politibetjen
te, hvor man blandt andet gjorde gældende, at kvinder bedre forstod 
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børns og kvinders psyke i forbindelse med afhøringer i de vanskelige 
sædelighedssager. 

Samme resolution blev af de lokale afdelinger i Dansk Kvindesam
fund sendt til magistraten i København og byrådene i Odense, Århus 
og Aalborg, hvor politiet dengang var kommunalt. 

Aalborg byråd behandlede resolutionen på sit møde 28. november 
1910, og i referatet fra mødet kan man læse følgende: "Dansk Kvin
desamfund anmoder i en Cirkulæreskrivelse Kommunalbestyrelsen 
om at drage Omsorg for, at der i saa vidt Omfang som muligt ansæt
tes Kvinder i Politiets Tjeneste til Bmg i Sager vedrørende Kvinder og 
Børn". 

Byrådet anmodede politimesteren om en udtalelse om andragendet, 
idet man bemærkede, at der fra flere stder i byradet var udtalt sympati 
for andragendet. 

Til byrådsmødet 19. december 1910 forelå politimesterens svar, der 
ifølge byrådsreferatet lød således: 

"I Skrivelse af 15. d. M. udtaler Politimesteren, at det altid har stået 
i Politiets Magt at forskaffe sig den i særlige Tilfælde ønskelige eller 
paabudte kvindelige Medhjælp, samt at det ikke kan anses formåls
tjenligt at anvende Kvinder til Udførelse af det eksekutive Politis For
retninger. Politimesteren skønner ikke, at der i en By af Aalborgs 
Størrelse vil blive Arbejde nok for blot en enkelt Kvinde, med mindre 
den pågældende tillige skal anvendes til almindeligt Stationsarbejde, 
og han må navnlig modsætte sig Ansættelse af Kvinder i Aalborg Poli
tis Tjeneste, hvis dette skal have en Indskrænkning af den nuværen
de utilstrækkelige mandlige Politistyrke til Følge, men paa den anden 
Side vil han intet have at indvende imod, at der ved en eventuel 
Forøgelse af Politistyrken ansættes en kvinde, der ved Siden af anden 
passende Tjeneste særlig kan have med Afhøring af Kvinder og Børn 
at gøre. Politimesterens Skrivelse toges til efterretning." 

Der er næppe tvivl om, at politimesteren har bemærket sig byrådets 
sympati, og at han har øjnet en mulighed for udvidelse af politistyr
ken. Det anføres ikke, men der er ikke tvivl om, at de to nyvalgte 
byrådsmedlemmer, lærerinderne fru K. Kirk og frk. M. Poulsen, hav
de andel i, at byrådet udttykte sympati for ansættelse af en kvinde. 

Til byrådsmødet 13. matts forelå justitsministeriets godkendelse af 
en udvidelse af politistyrken med en fra l. april 1911. Endvidere frem
lagdes en skrivelse fra politimesteren, hvori han, "forinden den nye 
Politibetjentpost (kvindelig) opslaas ledig, forespørger, om Byraadet 
ikke maatte være enige med ham i, at der ikke leveres Betjenten Uni-
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formsbeklædning og Udrustning efter de for Politiets øvrige Betjente 
gældende regler, men at der tillægges den paagældende den satrune 
Godtgørelse af 100 kr. aarligt for slid på egne Klæder, som for Tiden 
er tillagt 3 Politibetjente, der til Stadighed forretter Tjeneste i civile 
Klæder. Politimesterens Forslag tiltraadtes." 

Stillingen blev opslået i de lokale aviser, og mellem 32 ansøgere 
valgtes bogholderske H. Teilmann-Ibsen fra Holbæk til stillingen som 
Danmarks første kvindelige politibetjent. Det vender vi tilbage til. 

Aalborg i 1911 
Omkring århundredeskiftet havde industrialiseringen medført en 
rivende udvikling i Aalborg. Befolkningstallet var i løbet af få år ste
get fra 20.000 til 33.000. Den gamle midtby havde sprængt sine ram
mer og var begyndt at vokse mod vest, og man var begyndt på gade
gennembmddene, der skulle komme til at præge byen. 

Gennembruddene begyndte med Borgergade, og der var taget fat 
på det store projekt med den brede Boulevard, der skulle forbinde 
den nye banegård med midtbyen og havnen. I 1911 var arbejdet med 
anlæg af Boulevarden nået til Sankelmarksgade, og nu skulle man i 
gang med den sidste etape til Nytorv. 

Midtbyen omkring Budolfi Kirke var præget af små lave beboelses
huse i St. Nygadekvarteret mod øst og Skolegadekvarteret mod vest. I 
disse kvarterer var der smalle gader og små gyder, der havde deres 
rod i det allerældste Aalborg og vel endnu havde lidt præg af middel
alder. 

Ser man på billeder fra disse kvarterer, får man indtryk af idylliske 
boligområder med mange smukke og særprægede huse i hyggelige 
omgivelser, men virkeligheden var en helt anden. De børnerige fami
lier boede tæt i små lejligheder uden nogen form for komfort, og 
navnlig de hygiejniske forhold var særdeles ringe. Skolegade og 
Brandstmpsgade lå i forlængelse , og mellem de to gader, hvor nu 
Boulevarden skærer igennem, lå - som nr. l i Skolegade - den store 
fattiggård, hvor ca. 100 fattiglemmer til stadighed havde ophold, og på 
det store areal syd for fattiggården lå arbejdsanstalten. Det er tydeligt, 
at fattigvæsenet fyldte meget i datidens samfund. 

Skolegade endte blindt, men havde længst mod vest forbindelse til 
Algade ad en lille gyde kaldet Svingelen. Også Kirkegyde og Karen 
Poppesgyde førte fra Skolegade mod nord til Algade og gav bekvem 
og diskret adgang fra midtbyen til forlystelseskvarteret, som Skolega
dekvarteret gennem årene havde udviklet sig til. Der var mange, små 
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og snuskede vættshuse, og selvom kvarterets sidste bordel var blevet 
lukket i 1885, hørte udøvelse af prostitution kvarteret til, og det var 
navnlig i Karen Poppesgyde, at de prostituerede holdt til. 

At prostitutionen gav meget store problemer i datidens samfund, 
viser sygdomsstatistikken for Aalborg og Hjørring amter, der i 1911 
registrerede 300 nye tilfælde af syfilis. 

Skolegadekvarteret hørte bestemt ikke til Aalborgs officielle sevær
digheder, og navnet Skolegade havde en så ilde klang, at man ikke 
genbrugte det, da kvarteret blev saneret i 1930'erne. I stedet fandt man 
navnet Vingårdsgade fra et lille stræde, der førte fra Jernbanegade 
mod vest til Tiendeladen, og som blev ledig i forbindelse med gade
gennembruddet til Vesterbro. 

I 1911 var Jer uurgerligi fienaJ i byråder, der blev ledet af en kon
gelig udnævnt borgmester, der hed J.G.F. Bornemann. Der havde 
været byrådsvalg i 1909, hvor kvinder for første gang havde valgret, 
og to kvinder var blevet valgt på en borgerlig liste. 

Med en række udvalg administrerede byrådet kommunen, og et af 
disse var politiudvalget, der varetog det forberedende arbejde i for
bindelse med ansættelse af personale, uniformer, lokaler og materiel. 

Aalborg Købstads politi 1911 
Det kommunale politikorps var blevet oprettet i 1875 med 20 mand 
ind. politimesteren, og havde siden 1886 haft til huse i "Spritgaarden", 
der lå på hjørnet af Stormgade og Lauget, omtrent hvor "Limfjordshu
set", Ved Stranden, nu ligger. 

I Lauget, vendt mod øst mod havnepladsen, fandtes indgangen til 
byfogedkontoret, og i sidefløjen i Stormgade havde politikammeret 
med politikontor og politistation til huse. At de lå så tæt sammen og 
havde indbyrdes forbindelse havde den årsag, at byfogeden og politi
mesteren var en og samme person. Som underretsdommer havde 
byfogeden den dømmende magt i såvel civile som mindre kriminelle 
sager, og som politimester havde han den udøvende magt i forbin
delse med opretholdelse af ro og orden og opklaring af begåede for
brydelser. En dobbeltrolle, der sikkert har forenklet sagsbehandlingen, 
men næppe gavnet retssikkerheden. 

Byfogeden/politimesteren i 1911 hed Theodor Gad. Han var cand. 
jur. og ligesom borgmesteren kongeligt udnævnt. Som byfoged havde 
han tre jurister som fuldmægtige samt fire kontorister, der var lønnet 
af staten. Under byfogedens ansvar varetog de behandlingen af såvel 
civile som kriminelle sager, tinglæsning, fogedvæsen, lægdsvæsen, ali-
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menration (børnebidrag) og regnskabsvæsen. 
Som politimester havde han ansvaret for opretholdelse af ro og 

orden og opklaring af forbtydelser, begået i købstaden. Hertil havde 
han en politistyrke på 40 mand, der var ansat af kommunen. 

Den daglige leder af politikammeret, som politikontoret dengang 
blev kaldt, og politistationen havde titel af politiassistent og hed Ove 
Juel Jensen. Han var også cand. jur. og ansat og lønnet af kommunen 
som politifuldmægtig. Han havde embedsdragt med guldgaloner og 
kårde. 

I alle politimesterens kommunale ansvarsområder var politiassisten
ten hans stedfortræder, og politimesteren havde vide beføjelser i den 
kommunale administration. Han var således medlem af de fleste af 
byrådets udvalg, og i enkelte, som f.eks. sundhedskommissionen, 
endog født formand. 

Politistyrken bestod af to overbetjente, tre inspektionsbetjente, 14 
politibetjente, fire havnebetjente og 17 patmljebetjente. 

I 1911 fik en politibetjent ca. 1.200 kr. årligt i løn, inspektions- og 
overbetjente lidt mere og patruljebetjente lidt mindre. Arbejdsdagen 
var på 10 timer. Politibetjente havde 45 fridage om året, dog havde 
man i forbindelse med jul, påske og pinse yderligere en, medens pa-

III 
Politistationen, Lauget l. Hjørnet af Lauget og Stormgade, 1900. 
Fotograf H. Tønnies. Foto på Aalborg Stadsarkiv. 
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troljebetjentene måtte nøjes med 36 fridage og en ekstra ved de tre 
store helligdage. Endnu i 1911 var ferie et ukendt begreb i politikorp
set, men det var så småt på vej. To politibetjente varetog behandlin
gen af straffesager og kaldtes opdagelsesbetjente. De modtog ikke 
særlige tillæg som opdagere, men fik 100 kr. årligt for slid på eget tøj. 

Politifolkenes løn var ikke stor, men svarede vel tillønningerne i det 
øvrige samfund. Der var i hve1t fald ingen mangel på ansøgere, når 
en politibetjentstilling var ledig. De udvalgte var i reglen faglæ1te eller 
underofficerer fra garnisonen. 

Politibetjentene udførte i dagtimerne patruljetjeneste, men var først 
og fremmest sagsbehandlere og varetog kommunale anliggender som 
overholdelse af politivedtægten, sundheds-, bevætter- og næringsvæs
en, brandlov, tilsyn med sædeligheden, 11elligdags- og lukkelov samt 
civile sager som skilsmisse, adoption, faderskab og alimentation (bør
nepenge). 

Patruljebetjentene betragtedes ikke som egentlige politifolk. De 
havde ikke samme uniform som politikorpset, og de blev da heller 
ikke optaget i Aalborg Politi Forening, da den blev stiftet i 1912. 

Til gengæld var deres tjeneste meget streng og nøje overvåget. Et 
særligt "Reglement for Patrouille Tjenestens Udførelse ved Aalborg 
Politi" var på 16 sider og gav nøje retningslinjer for tjenestens udførel
se. Heri stod bl.a. anføtt, at patrouillebetjenten skulle møde 10 minut
ter før afløsningstid iføtt ren og velpudset uniform. Han skulle på sla
get gå fra stationen i rask gang ad nærmeste vej til sin post. Ingen del 
af posten måtte være uden tilsyn i længere tid. Han skulle gå i jævn 
gang - ca. 80 skridt i minuttet og vende sig om for hver 1-200 skridt. 
Han skulle patruljere på kørebanen og forblive på postpunktet de sid
ste fem minutter af hver time. I tiden fra kl. 6 til 12 midnat måtte han 
en gang i hver vagt gå ind i et dettil godkendt bevættningssted for at 
nyde en forfriskning i højest 10 minutter, og fra kl. 12 midnat til 6 fm. 
måtte han gå ind på stationen for at spise i højest 20 minutter. 

Dettil var der givet en række bestemmelser for magtanvendelse, 
anholdelser, indtrængen i anden mands hus etc. - Han skulle holde 
sig nøje orienteret om forholdene i distriktet, og navnlig skulle han 
skaffe sig kundskab til kvinder, der formodedes at søge erhvetv ved 
utugt eller indbød til det, og gjorde nogen sig skyldig i betleri, skulle 
de straks anholdes. 

Alt var penslet ud til mindste detalje, og må have været særdeles 
svæ1t at overholde. Forhåbentlig har inspektionsbetjentene ikke været 
alt for nidkære. 
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Frk. Teilmann-Ibsen, 1912. 
Fotograf H. Tønnies . 

Foto på Aalborg Stadsarkiv. 

Kommunen afholdt alle udgifter til 
politistyrkens lønninger, udrust
ning, husleje, kontorhold m.m., og 
det var byrådet, der efter politime
sterens indstilling ansatte eller af
skedigede personale. Et særligt 
politiudvalg i byrådet behandlede 
sager vedr. politiets forhold, inden 
de blev forelagt byrådet. 

Uafhængigt af byrådet rådede 
politimesteren over den såkaldte politikasse, der fik sine midler fra de 
bøder, der vedrørte overtrædelse af politivedtægten. Politikassens mid
ler blev brugt i politimesterens administration, men også politistyrken 
kunne få tilskud fra politikassen som f.eks. nytårsgratialer til persona
let. 

Første kvindelige politibetjent 
Til byrådsmødet 13. matts 1911 forelå, som tidligere nævnt, justitsmi
nisteriets godkendelse af, at Aalborg Købstads politistyrke blev forøget 
med en politibetjent. 

Til byrådsmødet 24. april 1911 havde politimesteren fremsendt de 
32 ansøgninger til den nyoprettede kvindelige politibetjentstilling. 
Blandt ansøgerne havde han indstillet bogholderske H. Teilmann
Ibsen af Holbæk som nr. et og lærerinde K. Jessi Bertelsen af Aalborg 
som nr. to. Frk. Teilmann-Ibsen blev valgt. Samme dag bragte Aalborg 
Stiftstidende en artikel om "Aalborgs første kvindelige politibetjent", 
hvori hun fortalte om sig selv og sine forventninger i forbindelse med 
den nye stilling. 

l. maj 1911 tiltrådte H. Teilmann-Ibsen (født 6. oktober 1879) som 
politibetjent hos Aalborg Købstads politi, idet der tillagdes hende løn 
som politibetjent, og, som vedtaget af byrådet, fik hun ikke uniforms
udstyr. 

Udnævnelsen af den kvindelige politibetjent vakte umådelig opsigt 
både i Danmark og udlandet. Så langt væk som i Australien og USA 
omtaltes hendes ansættelse i aviser og tidsskrifter, og hun modtog fle
re fanbreve. 
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I Dansk Kvindesamfund var man lidt skuffet over, at det ikke var en 
uddannet sygeplejerske eller en der var kendt med godgørenhedsar
bejde, der var blevet valgt. Man anførte dog, at det ville være betyd
ningsfuldt for såvel samfundet som for kvindesagen, om det lykkedes 
Teilmann-Ibsen at bevise Dansk Kvindesamfunds klarsyn med at 
ønske kvinder ansat i politiets tjeneste, og at man havde grund til at 
tro, at hun var den rette kvinde på den rette plads. 

Der foreligger ikke oplysninger om, hvad Teilmann-Ibsen beskæfti
gede sig med som politibetjent, men hun fik næppe muligheder for at 
leve op til Dansk Kvindesamfunds høje forventninger. Formentlig har 
hun, som sin efterfølger, alene været beskæftiget med almindeligt kon
torarbejde. 

Hendes forhold til de mandlige kollegaer har øjensynligt været 
udmærket. Hun var således allerede året efter sin ansættelse aktiv i 
forbindelse med stiftelse af Aalborg Politi Forening 21. april 1912. 
Hun blev indvalgt i den første bestyrelse, men hun var øjensynlig ikke 
særlig engageret i dette arbejde, idet det af foreningens forhandlings
protokol ses, at hun hyppigt meldte afbud til bestyrelsens møder. 

Ved kommunens lømegulativ for 1913-14 blev hun frataget den ved 
hendes ansættelse tillagte beklædningsgodtgørelse på 100 kr. om året, 
uagtet hendes mandlige kollegaers civilgodtgørelse blev forhøjet til 
150 kr. 

Hun protesterede kraftigt mod afgørelsen og ansøgte forgæves 
byrådet om at få det tilbage. Byrådsmedlem fru Jensen Storcb bragte 
sagen frem i byrådssalen, uden at det lykkedes at få afgørelsen ænd
ret. 

Formentlig ked af forholdene i Aalborg søgte Teilmann-Ibsen der
for nyt job som sædelighedsbetjent ved Københavns politi. Hun fik 
stillingen og tiltrådte l. august 1914. 

I København mødte hun kollegaen Søren William Hesbøll, som hun 
giftede sig med, og da han i 1917 blev landbetjent i Oksbøl, opsagde 
hun sin stilling ved Københavns politi, og flyttede med ham til Oks
bøl. Dermed ophørte hendes arbejde som politibetjent. 

Efterfølgende kvindelige politibetjente i Aalborg 
Politimesteren opslog straks stillingen som kvindelig politibetjent, og 
denne gang blev Dansk Kvindesamfunds ønske om en sygeplejerske 
imødekommet, idet politimesteren indstillede sygeplejerske Anna 
Nielsen som m. l . 
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Byrådet tiltrådte politimesterens indstilling og ansatte Anne Nielsen 
i stillingen. Hun var født 21. dec. 1875 og havde virket som syge
plejerske i en årrække på Island. 

Anne Nielsen tiltrådte stillingen l. nov 1914, og heller ikke hun til
lagdes uniform eller godtgørelse for slid på egne klæder. 

I byrådets "Bestemmelser for det kommunale Politis Tjeneste" er det 
anføtt, at "Den kvindelige Politibetjent forretter Tjeneste ved Sædelig
hedspolitiet efter Politimesterens nærmere Ordre", men det er uvist, 
hvad hun blev beskæftiget med. Formentlig har hun slet ikke arbejdet 
i sædelighedsafdelingen. 

Politimesteren sendte 9. okt. 1916 en skrivelse til byrådet, hvori han 
henstillede, at politistyrken midlertidigt blev udvidet med en betjent, 
således "at man kan udtage Een af de ældre Betjente til at bistå ved 
Iværksættelse af Foranstaltninger til Bekæmpelse af de i Skolegade og 
tilstødende Gader herskende usædelige Tilstande". 

Der var kun een fast sædelighedsbetjent, og han hed Møller. Byrå
det imødekom, at der ansattes en midlertidig betjent, men benyttede 
ikke lejligheden til at gøre opmærksom på, at den kvindelige politi
betjent var til rådighed. 

I nov. 1924 sendte politibetjent Aksel Nørregaard en skrivelse til 
politiforeningen, hvori han gjorde opmærksom på, at politibetjent 
Anne Nielsen var blevet beordret til tjeneste i "Aalborg kommunale 
Mælkelaboratorium", og at han mente, at et sådant arbejde ikke var 
foreneligt med politigerningen. Sagen blev vendt flere gange på poli
tiforeningens bestyrelsesmøde og omtaltes endog på politiforbundets 
årlige ombudsmøde, men sagen sluttede i 1926, uden at foreningen 
blandede sig yderligere. 

Også Dansk Kvindesamfund forsøgte i januar 1925 at få Anne Niel
sen tilbage til egentligt politiarbejde. Formanden for Dansk Kvinde
samfund, fru Petra Stork, allierede sig med byrådsmedlemmerne Kri
stine Jensen og Marie Jensen samt diakonisse Kathinka Christensen, 
og sammen opfordrede de faktisk til det uhørte, at byrådet skulle blan
de sig i politimesterens administration. 

I referatet fra byrådsmødet 12. januar 1925 kan man læse, at de tre 
kvinder "henleder Byrådets Opmærksomhed på, at Politibetjent frk. 
Anne Nielsen af Politimesteren er blevet beordret til Tjeneste på det 
kommunale Mælkelaboratorium, hvilket Arbejde efter Klagernes Skøn 
ganske ligger uden for de Opgaver, som naturligt skulle påhvile en 
kvindelig Politibetjent, og De henstiller til Byrådet, at der sker Hen
vendelse til Politimesteren om fremtidigt at anvende den kvindelige 
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Betjent udelukkende til egentlig Politiarbejde, og da navnlig blandt 
Børn og Kvinder". 

Sagen havde forinden været i politiudvalget, der henholdt sig til en 
af politimesteren afgivet redegørelse og foreslog sagen henlagt. Byrå
det udsatte sagen. Den 26. januar kom den til afstemning i byrådet, 
hvor den blev henlagt med 14 stemmer for og 4 imod. 

Hvornår Anne Nielsen vendte tilbage til politiarbejdet er uvist, men 
i "Beretning om Aalborg Politi og dets Virksomhed m.m. i Aaret 1929" 
er der et særligt afsnit om "Sædelighedspolitiet". 

Heraf kan man se, at politibetjent Anne Nielsen nu er beskæftiget, 
som det var meningen, da man ansatte en kvindelig politibetjent. Af 
beretningen fremgår det, at Anne Nielsen har været myreflittig og har 
opnået gode resultater i bekæmpelsen at kønssygdomme og prostitu
tion, og at hun formentlig har levet op til Dansk Kvindesamfunds for
ventninger, og det rigtige i at vælge en sygeplejerske. 

Anne Nielsen ses ikke at have deltaget i politiets faglige arbejde, 
men hun var en tid i bestyrelsen for "Aalborg kommunale Hjælpekas
se". 

I april 1938 overgik hun sarmnen med den øvrige politistyrke til 
Rigspolitiet, hvorfra hun på grund af svagelighed blev pensioneret 
som 64-årig l. april 1939. 

I forbindelse med politiets overgang til Rigspolitiet blev der indført 
en ensartet ansættelsesprocedure, der navnlig viste sin styrke i forbin
delse med den store udvidelse af politistyrken under den tyske besæt
telse 1940-1945. 

l. november 1939 blev Kirsten Sørine Bundesen, født 31. august 
1907, ansat som politibetjent på prøve. Hun havde i en årrække været 
klinikdame (sekretær) hos amtslæge Bendix Poulsen, og havde der 
opnået stor erfaring i arbejdet med prostituerede. Hun blev sat til tje
neste i sundheds- og sædelighedsafdelingen og gennemgik den sæd
vanlige politiuddannelse. 

Kirsten Bundesen var således godt rustet, da usædeligheden i Aal
borg tog stærkt til i forbindelse med den tyske besættelse, hvor op 
mod 30.000 tyske soldater var indkvarteret i og omkring Aalborg, og 
hvor danske arbejdere var kommet til byen for at arbejde på de tyske 
byggepladser og i betydelig grad satte præg på byens forlystelsesliv -
ikke mindst i de små gader, hvor prostitutionen udøvedes. 

Sammen med to mandlige kollegaer fik Kirsten Bundesen l. januar 
1941 overdraget at oprette og organisere en ny sædelighedspolitiafde
ling. 
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Det var navnlig de prostituerede, der blev holdt under skarp kon
trol, og de blev tvunget i behandling hos amtslægen, hvis de fik kon
stateret en kønssygdom. Udeblev de fra denne behandling, og var de 
uden lovligt erhverv - hvad de i reglen var - blev de anholdt og ind
sat på ubestemt tid i St. ]ørgensgaard i Hasserisgade. Herfra blev de 
en gang ugentligt ved politiets foranstaltning bragt til behandling hos 
amtslægen, Algade 58. Der var så mange piger, at de måtte køres i den 
store udrykningsvogn, og det vakte opmærksomhed, når de mange 
piger vandrede fra vognen ind i opgangen. 

Når amtslægen erklærede kvinderne for raske, blev de sluppet fri 
og kunne vende tilbage til "det frie liv", og ofte varede det ikke læn
ge, før de igen blev indsat og sat i behandling. Med nutidsøjne kan 
den behandling, disse kvinder fik, virke meget brutal, men der var 
ingen muligheder for gennem sociale foranstaltninger at få dem ud af 
uføret. 

Der er på den anden side heller ikke tvivl om, at behandlingen var 
absolut nødvendig og årsag til, at kønssygdommene ikke fik større 
udbredelse i Aalborg under de meget barske besættelsesår. 

Også de kriminelle overtrædelser af sædeligheden var i stigning 
under besættelsen, og politimesteren fandt det nødvendigt med en 
kvindelig kriminalbetjent. Kirsten Bundesen blev derfor udnævnt til 
kriminalbetjent l. juni 1942. Hun blev gift med politiassistent Rudolf 

Vagtstuen på politistationen, 1926. 
Fotograf H. Tønnies. Foto på Aalborg Stadsarkiv. 
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Jensen og fortsatte tjenesten i Aalborg, til hun som kriminalassistent 
gik på pension 31. august 1970. 

Aalborg politi havde fra 1942 således både en kvindelig kriminal
betjent og en politibetjent, idet politibetjent Anna Ruth Sandager, født 
10. august 1908, blev forflyttet fra København til Aalborg med tjeneste 
i sædelighedspolitiet. 

I juli 1944 vendte Anna Ruth Sandager tilbage til Københavns poli
ti, mens reservebetjent Else Bloch, født 5. februar 1913, kom til Aal
borg, hvor hun kun virkede til 10. september 1944, da tyskerne fjer
nede det danske politi. 

Efter befrielsen fortsatte Else Bloch ved Københavns politi, og først 
15. september 1945 blev Karen Elise Dehn, født 10. juni 1917, ansat 
som reservebetjent i Aalborg. 

Lis Dehn, som hun kaldte sig, begyndte ved politiet i 1939 som kon
torassistent i Rougsø Herred ved Randers, og hun blev forflyttet til Aal
borg politi i 1940 med tjeneste på kassererkontoret 

I den politiløse tid efter 19. september 1944, var hun aktiv i forbin
delse med oprettelse af det illegale politikorps, og reorganiserede her
under politikontorafdelingen, således at afdelingen stod klar, da befri
elsen kom. 

I sædelighedsafdelingen deltog hun på lige fod med de mandlige 
kollegaer i det daglige arbejde. Hun var meget aktiv i forbindelse med 
afdelingens præventive arbejde og bekæmpelse af prostitution, som 
lederen af afdelingen, politiassistent Anton Pedersen II, var en mar
kant frontfigur for. 

Efter at pornografien blev sluppet løs i 1967 og 1969, blev det efter
hånden vanskeligt at finde usædelige forhold i Aalborg, der havde kri
minel karakter, og sædelighedsafdelingen blev i 1972 nedlagt og per
sonalet overført til andre afdelinger. Karen Elise Dehn blev 
pensioneret i 1981 som civilpolitiassistent 

I 1977 indførte Rigspolitiet egentlig ligestilling mellem kønnene, idet 
man ansatte kvinder, der i uniform udførte polititjenesten på lige fod 
med mændene, og den første uniformerede kvindelige politibetjent 
kom til Aalborg politi i 1981 - 70 år efter ansættelsen af Danmarks 
første kvindelige politibetjent. 
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Arbejdernes have i Aalborg 
Af Erik Stmnge Petersen 

Da Louis Pio i begyndelsen af 1870erne chokerede borgerskabet med 
etableringen af en dansk afdeling af Karl Marx' Internationale Arbej
derforening, fandt de socialistiske tanker også genlyd i Aalborg. Men 
den ganske store lokale partiorganisation, der stiftedes i forlængelse af 
Poul Geleffs agitationsmøde, overlevede ikke krisen, der i 1877 
næsten knuste hele den danske arbejderbevægelse. Og først fra 1884, 
da den københavnske bevægelse havde genvundet kræfterne og i 
samarbejde med Venstre havde vundet sine to første folketingsman
dater, lykkedes det at danne mere livskraftige socialdemokratiske for
eninger i Aalborg. 

Det var en bred vifte af foreninger, der slog rod og konsoliderede 
sig i løbet af 1880erne; dels en halv snes fagforeninger dels den poli
tiske Aalborg-afdeling af Socialdemokratisk Forbund (som hmtigt sup
plerede sig med egentlige vælgerforeninger og agitationsudvalg). I 
1887 oprettedes Selskabet til udgivelse af Nordjyllands Arbejderblad, 
to år senere fik den socialdemokratiske ungdom sin egen Frem
skridtsklub, og i begyndelsen af 90erne dannedes der en Kvindelig 
Fremskridtsforening. Også på mere sociale og kulturelle områder 
skabte den unge arbejderbevægelse sine egne organisationer som 
Arbejderpartiets Sangforening (fra 1887) og det kmtlivede Arbejder
partiets dramatiske Selskab, mens oplysnings- og foredragsvirksomhe
den først fik sine foreninger en halv snes år senere. 

I konsolideringsperioden var det en relativt beskeden gruppe af 
ihærdige ildsjæle, der trak læsset og samarbejdede om at skabe gen
nemorganiserede, fælles rammer for byens arbejderklasse. Af helt 
afgørende betydning for udviklingen af en solidarisk og klassebevidst 
tillid til bevægelsens berettigelse og muligheder blev erhvervelsen af 
et fælles samlingssted, da foreningerne fra 1886 "kontraherede" om 
lejemålet af Tiendeladen 6-8 - et lejemål som fra 1890 videreførtes i de 
større lokaler i Dramatikken, Algade 19, før man endelig i 1918 omsi
der blev selvejere ved købet af Varieteen på Frederikstorv og bygge
riet i Klokkestøbergade. Før foreningerne fik egne mødelokaler, måt
te medlems- og bestyrelsesmøder henlægges til skiftende værtshuse, 
hvilket kunne være både dytt og besværligt. Men der var ikke alene 
økonomiske og praktiske fordele ved at flytte sammen; af det admi-
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nistrative fællesskab udviklede de involverede bestyrelser en egentlig 
Fællesorganisation - eller Arbejderpattiet som man valgte at kalde den 
i Aalborg. 

Arbejderpattiet fik med udarbejdelsen af love i 1892 formelt ved
taget sin status som det centrale organ, der koordinerede eller gav 
økonomisk støtte til så godt som alt, hvad der foregik i arbejderbe
vægelsens regi: valgene til rigsdag og byråd, agitation, 1.maj- og 
grundlovsfester, medlemsmøder, indsamlinger til arbejdsløse og strej
kende og meget andet. Og et af de foretagender, det mere eller min
dre tilsigtet blev involveret i, var Arbejdernes Haveselskab. 

I Jens Jensens og C.M. Olsens "oversigt over fagforeningsbevægel
sen i Danmark i tiden fra 1871 til 1900" fortælles det i kapitlet om fæl
lesorganisationer, at der i nogle bye1 var k10ul arealer til "særlige anlæg 
for afholdelse af friluftsmøder om sommeren og til medlemmernes 
behagelighed·, og som eksempler nævnes Aalborg, Fredericia og Hor
sens. Det er da også rigtigt, at arbejderne i Aalborg besad en sådan 
have, da bogen udkom i 1901, men den havde nu ikke været åbnet 
for aktiviteter i det sidste par år - og den blev det heller ikke siden, 
selv om den først blev solgt i 1914. Rent faktisk fungerede den kun i 
årene 1892-98 og stmt set altid med en vaklende økonomi. Som et 
udslag af den unge aalborgensiske bevægelses optimistiske ambitio
ner om ved siden af sine andre aktiviteter også at skabe et rekreativt 
frirum for sine medlemmer, kan den imidlettid nok fortjene en min
derune. 

»Arbejdernes have" lå dengang et stykke uden for bygrænsen - idag 
det indre Hasseris. Det kunne være en gnmd til, at så få arbejdere i 
deres fritid tog traveturen ud til haven. På billedet, taget oppe fra 
Mølleparken, får man et indtryk af, hvor grænsen mellem by og land 
gik omkring århundredeskiftet. Foto på Aalborg Stadsarkiv. 
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I foråret 1892 erhvervede en kreds af 20 "garanter" Matrikel 11k på 
Aalborg Ladegårdsjorder i Budolfi Landsogn. Sælger var avlsbruger 
Frederik Madsen, der havde udskilt parcellen fra det større matrikel nr. 
llb, som han selv netop havde købt af boet efter enkefru Schmidt. 
Året efter blev der tinglyst en panteobligation på 1500 kr., der skulle 
forrentes med 4'/2 % og afdrages med 100 kr. to gange årligt, første 
gang i dec. 1897. Grundstykket lå, hvor Vinkel Alle i dag løber ud i 
Elme Alle, hvilket den gang var ganske langt udenfor byen, vest for 
Almen Kirkegård. Der var tale om en engparcel på ca. en tønde land 
(eller 5552 kvadratmeter, svarende til 6-7 store villagrunde). Hvorfor 
man købte netop denne grund, og hvem der tog initiativet til det, 
vides ikke. Men det var ikke et spontant lejlighedskøb. Der var fra 
statten udarbejdet detaljerede planer for indretningen af den forlystel
seshave, der få måneder efter stod klar til at modtage Aalborgs arbej
dere. 

Pengene til indretningen - 2000 kr. - lånte en af garanterne, maskin
arbejder Harald Petersen, i Landbosparekassen d. 12. maj 1892 med 
de 19 andre som kautionister. På dette tidspunkt synes planen at have 
været, at den nystiftede fællesorganisation, Arbejderpartiet, skulle 
avettage det formelle ansvar for foretagendet, men d. 23. juni frafaldt 
man planerne herom, samtidig med at der blev afholdt stiftende gene
ralforsamling i et Arbejderpartiets Haveselskab. Der var på dette tids
punkt 50 forhåndsindtegnede medlemmer, og til den første bestyrelse 
valgtes tre af garanterne, nemlig avlsbruger Mads Iversen (formand), 
snedker Tordrup og redaktør Niels Lundager Christensen. Sidstnævn
te, der i 1894 blev valgt som Socialdemokratiets første byrådsmedlem 
og i 1898 som pa1tiets første folketingsmand i Aalborg, var allerede på 
dette tidspunkt den absolutte forgrundsfigur i bevægelsen, bl.a. som 
redaktør af Nordjyllands Arbejderblad og som formand for Arbejder
partiet (og dets forløber, "De kontraherende Foreninger"). Så alene 
hans deltagelse i have-projektet indikerer, at det var en ide, som den 
samlede arbejderbevægelse bakkede op om. Men blandt garanterne 
var der også andre fremtrædende navne fra pionerårene før århun
dredeskiftet. Blandt andre kan nævnes opfinderen, mekanikus C.C. 
Mortensen, der som siddende byrådsmedlem havde sluttet sig til Soci
aldemokratiet i midten af 80'erne og netop i 1892 kun manglede 30 
stemmer i at erobre Aalborgkredsens folketingsmandat, og den på 
utallige fronter aktive restauratør A. Christensen, tidligere formand for 
Arbejdsmændenes Fagforening, mangeårig kasserer i Arbejderpartiet, 
byrådsmedlem mm. Endelig bør også formanden for Arbejderpattiets 
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Sangforening og en af periodens flittigste agitatorer, maskinarbejder 
Harald Petersen fremhæves. Det var ham, der stod for låntagningen i 
sparekassen og det blev også ham, der i de første år valgtes som væ1t, 
og dermed stod som ansvarlig for driften af Arbejderpartiets Have. 

Bestyrelsen satte straks ind på at gøre arbejdernes have klar til 
åbning. Det nødvendige personale blev ansat, og d. 7. juli var indret
ningen så langt fremme, at træbygningerne kunne brandforsikres for 
2500 kr. I følge policen drejede det sig om en musikestrade på 9 x 11 
alen, et køkken på 8 x 4 alen, et 34 alen langt og 4 alen dybt halvtag, 
600 kvadratalen dansegulv, 94 alen plankeværk samt retirader og por
te. (En alen er knap 63 cm.) 

Søndag d. 10. juli blev haven indviet med en lille festlighed for 
medlenliTteftte og Jere~ L10rrL Avi.sens forhåndsomtale kan give et 
mere præcist indtryk af den ved starten og skal derfor citeres udførligt: 

·Skønt haven endnu langt fra fremtræder i den skikkelse, man har 
tænkt at give den, er den dog - takket være de pågældende foreningers 
flinke mandskab - nu nået så vidt, at den endnu i sommer vil kunne 
bringe selskabets medlemmer megen fornøjelse, når de om søndagen 
samles der. Er man først sluppet indenfor den mægtige port, der 
spærrer over de 7 alen, hvormed Arbejderpartiets have er landfast med 
den øvrige jordskorpe, vil man utvivlsomt befinde sig vel. De pyntelige 
lysthuse til højre afgiver skygge og læ, og fra en lille restauration på 
samme side vil enhver, der mangler noget i madkurven, kunne få det 
nødvendigste til livets ophold. Til venstre for oven ligger den smukt 
dekorerede musik- og teaterpavillon og lidt længere nede en smuk 
danseestrade - til brug ved højtidelige lejligheder. Gyngerne, den mæg
tige flagstang o.l. findes i havens bageste stykke - i den bløde, blom
sterfyldte bund. Hernede kan børnene trøstigt sættes på græs; de kan 
ikke let slå sig, når de falder, og de kan ikke løbe bort; lodrette diger og 
plankeværker hegner for de halvfjerde alen brede kanaler udenfor. 
Frisk luft er der nok af, og drikkevand hentes gennem en boret brønd 
langt nede fra jordens dyb". 

(Om brønden skal bemærkes, at den ikke har kunnet dække beho
vet, for i senere forpagtningskontrakter forpligtes værterne til at med
bringe vand). 

I de følgende par år blev Arbejderhaven tilplantet og udbygget med 
keglebane og teaterbygning. Der var tre gyngestativer med 4 små gyn
ger og en stor kanegynge, og i 1894 blev der også opstillet en kar
russeJ og et orkestrion. Haven var udstyret med 12 store borde med 
24 løse og 8 lange faste bænke. Og i lysthusene under halvtaget var 
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der udover faste bænke og knagerækker yderligere 10 borde med til
hørende bænke. Der var således faciliteter til at rumme flere hundre
de mennesker, og det har rigeligt kunne dække behovet på de almin
delige søndage i sæsonen, der i bedste fald strakte sig fra april til 
oktober. Haven var åben til langt ud på aftenen, selveringen stoppe
de kl. 23. Fem til ti gange om året var der større arrangementer med 
f.eks. fugleskydning, konce1ter og lO-øres dans, optræden og teater 
og - relativt sjældent - politiske talere. Ved siden af den alm. søndags
åbning stilledes haven til rådighed for stiftelsesfester i de enkelte med
lemsforeninger af Arbejderpartiet, og udenbys arbejderforeninger fik 
den tilbudt som udflugtsmål. Derimod var den ikke stor nok til at mm
me arbejderbevægelsen to allerstørste, årlige fester d. l. maj og på 
gmndlovsdagen d. 5. juni. På disse dage endte demonstrationstogene 
som regel på Skovbakken, Blegkilde eller i et andet af de store kom
munale parkanlæg. 

I sæsonen var Arbejderhaven en ganske stor arbejdsplads. Udover 
værten, der drev restauranten, og hans personale, har der været en 
opsynsmand eller portner, en forpagter af keglebanen, gynge- og kar
msselpassere, musikere og inspektører til at overvåge anstændighe
den på dansegulvet. Indimellem også forskellige artister og skuespil
lere samt diverse håndværkere til reparation og vedligeholdelse. Og 
indtil 1897 synes man også at have haft kontrakt med en vognmand 
om kørsel til og fra haven. 

Ideen med haven var klart at skabe et fristed, hvor Aalborgs arbej
derfamilier om søndagen kunne samles med den medbragte madkurv 
og fornøje sig i grønne omgivelser uden at blive generet af uheldige 
elementer. Således idømte bestyrelsen i 1893 snedker Johnsen en 
mulkt for "upassende opførsel". Den var ikke åben for byens almin
delige offentlighed, ej heller for uorganiserede arbejdere. Den var, 
som navnet angav, forbeholdt Arbejderpartiets medlemmer, dvs. med
lemmerne af det socialdemokratiske fællesskab af politiske og faglige 
foreninger, og også det forsøgte bestyrelsen at håndhæve. I maj 1894 
blev to navngivne medlemmer således hver idømt en mulkt på 2 kr. 
for misbmg af deres medlemskmt. 

Ved starten krævedes der personligt medlemskab med et årligt kon
tingent, der i 1893 var sat til l kr. for mænd, 50 øre for kvinder og 25 
øre for udenbys. Op til denne første hele sæson lod man trykke 1600 
medlemskmt med tilhørende love; et imponerende, men også alt for 
optimistisk tal. Om man havde krævet lige så meget det første år, vides 
ikke, men i oktober 1892 udskrev man et ekstrakontingent på 25 øre. 
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Det lykkedes dengang den provisionslønnede inkassator, skomager O. 
Hansen, at inddrive 84 kr. (svarende til 336 medlemmer) og lige så 
meget i frivillige bidrag. 

I december 1893 droppede man den direkte kontingentopkrævning 
og gav ved lovændring alle medlemmer af Arbejderpartiets medlems
organisationer samt den socialdemokratiske Vælgerforening adgang. 
Hermed overtog Arbejderpartiet de facto det økonomiske ansvar for 
haven. Det fik 2000 adgangskort til uddeling blandt sine medlemmer, 
og disse kom til at fungere som sæsonkort, ikke alene i 1894, men 
også i 1895-sæsonen. Derefter synes fællesorganisationen at have lagt 
låg på pengekassen, for i 1896 besluttede Haveselskabets generalfor
samling påny at udstede sæsonkort a 75 øre. 

Selv om Haveselskaber i perioder havde pæne medlemstal, kunne 
kontingentindtægterne på intet tidspunkt dække omkostningerne til 
driften - og til renter og afdrag på grund og bygninger. Og den anden 
store indtægtskilde, forpagtningsafgifterne fra restauratøren (samt min
dre beløb for keglebanen) nåede heller aldrig den forventede størrel
se. Værten i de første år, maskinarbejder Harald Petersen, skulle have 
svaret 400 kr. for sæsonen, men i 1893 måtte bestyrelsen acceptere 
det halve plus 15% af sensommerens omsætning. Senere synes 
niveauet at have ligget o. 150 kr., og så stod selskabet endda for repa
rationer og nyanskaffelser af inventar. Til gengæld skulle forpagteren 
køre det fornødne drikkevand til haven, hvilket restauratør Wilson, 
der var vært 1896-97 brokkede sig slemt over. 

Der var således konstante økonomiske problemer, og lige fra star
ten peger alle udsagn i det sparsomt bevarede kildemateriale på til
bagevendende forsøg fra Haveselskabets bestyrelse og dets garanter 
på at få placeret "aben" i Arbejderpartiet. Allerede fra december 1893 
kan der findes følgende indførsel i selskabets forhandlingsprotokol: 

"Da det har vist sig, at Arbejderpartiets Haveselskab hidtil har arbej
det med underskud på grund af manglende tilslutning fra Arbejder
partiets medlemmer, opfordrer garanterne Arbejderpartiet i sin helhed 
til at yde foretagendet den støtte, som moralsk påhviler Partiet". 

Tilsyneladende bar denne opfordring frugt, idet Arbejderpartiet som 
nævnt stod for medlemskaberne i 1894 og 1895. Men derpå synes det 
at have trukket det automatiske sikkerhedsnet bort og kun bidraget til 
underskudsdækningen med lån. Hvorfor vides ikke, da der er en laku
ne i fællesorganisationens forhandlingsprotokoller 1894-98. En sand
synlig forklaring kan dog være, at der var færre af de "tunge" med
lemmer i Arbejderpattiers ledelse, der var direkte engageret i Haven. 
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Heller ikke i 1896-sæsonen lykkedes det at vende billedet. I okto
ber opgjorde bestyrelsen havens gæld til 3210 kr. Heraf udgjorde obli
gationsgælden (som man først nu skulle til at afdrage) 1500 kr., mens 
sparekasselånet var nedbragt til 1400. Resten udgjordes af lån i for
skellige foreninger samt diverse klatgæld. Kassebeholdningen var på 
24,74, men der manglede 356,75 kr. til den kommende termin, som 
man ville forsøge at låne i Arbejderpattiet Det blev imidlettid garan
terne, der trådte til. De dækkede december-terminen og forpligtede 
sig til fra januar 1897 hver at yde l kr. månedligt til en underskuds
fond. Så i betragtning af, hvad de allerede havde ydet, må det siges at 
være en bemærkelsesværdig offervilje i en tid, hvor en dagløn på 2-3 
kr. var almindelig for en ufaglætt arbejder. 

I 1897 satsede man ganske stort med omfattende reparationer og 
anskaffelser og et ganske fyldigt aktivitetsprogram Året sluttede dog 
atter med underskud; bl.a. måtte man aflyse et større festarrangement 
på grund af vejret, og det lykkedes ikke at få videreført kontrakten om 
kørsel til haven. Ved december-generalforsamlingen måtte det konsta
teres, at selskabet atter manglede 2-300 kr. til terminen, og der blev 
vedtaget en henstilling til Arbejderpartiet om at avettage haven. 

Endnu i marts 1898 havde man dog ikke fået nogen reaktion. Man 
bad derfor Arbejderpartiet om at udpege to medlemmer til bestyrel
sen og tog fat på at planlægge endnu en sæson med iværksættelsen 
af de nødvendige reparationer og ansættelser. Restaurationen bortfor
pagtedes til M. Iversen og Th. Christensen på en treårskontrakt, med 
en årlig afgift på 150 kr. det første år, stigende til 200 kr. det sidste. 
Værterne forpligtedes til at anskaffe det nødvendige antal maskiner til 
kogt vand, ligesom de skulle medbringe det fornødne vand - herun
der gratis drikkevand til børn. Kontrakten rummede også en prisliste 
over den hyppigste fortæring på stedet (mens øvrige varer var til alm. 
restaurationspriser): 

Priserne på de forskjetlige varer bliver følgende! 
l stor kop kaffe med brød 20 øre 
Prima hvidtøl 12 øre 
Svensk og dansk sodavand 12 øre 
Et glas husholdningsøl no. 2 2 øre 
Prima hesteøl - til restaurationspris 15 øre 
Vand på maskine - stor - 30 øre 
dito - lille - 15 øre 
For leje af et par kopper 2 øre 
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I 1898 fortsatte aktiviteterne i haven ind i oktober, og i forlængelse 
heraf holdt man sågar en stor støttefest d. 5. november i Dramatikkens 
store sal med taler af en af Socialdemokratiets største agitatorer, A.C. 
Meyer, og byens egen nyvalgte folketingsmand, N.L. Christensen, og 
med dans til kl. 3 om natten til Holgersens 7 mands orkester. 

Den 23. november 1898 opstillede den fungerende kasserer, Møl
ler Sørensen, det eneste samlede årsregnskab, der kendes fra Have
selskabet: 

Indtægt 
Kassebeholdning fra for. år 
Lånt af Partiet 

177,77 
250,00 

Udgift 
Afdrag og renter 
Musik i Haven og ABFs sal 

705,75 
248,50 
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Lånt af garanterne 
(ved redaktør Christensen) 
Entree i Haven ved festerne 
Leje af Værten 
Fugleskydningen 

175,00 
250,10 
100,00 

Portner, kontrol og billetsalg 114,50 
Anskaffelse af materialier 

Overskud fra Præmiekeglespillet 
Leje af Keglebanen 
Skydeafgift (Olsen) 
Pattiers kontingent for ap1il kv. 
Extratilskud fra partiet 
Partiets kontingent for juli kv. 
Entree ved dansegulvet 

50,50 
15,00 
5,00 
4,00 

114,15 
113,83 
142,05 
146.23 

1923.48 

og varer 
Leje af Arbejderforeningens 
sal 
Lånt til Partiets Sangforening 
Arbejde i Haven 
Foredrag 
Skatter og assurance 
Telegram 
Kassererens honorar 
Kassebeholdning 

Havens gæld 
Obligation til F. Madsen kr. 
Skylder Landbosparekassen kr. 

1300,00 
600,00 
175,00 
363,83 

Skylder garanterne kr. 
Skylder paitiet kr. 

kr. 2438,83 
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75,00 
50,00 

140,97 
25,00 
17,01 
1,00 

15,00 
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Arbejdernes have i Aalborg 1896. 
Her kunne Aalborgs arbejderfamilier tage på søndagsudflugt med 
madkurven. Der var gynger og andre fornøjelser for børnene og kegle
baner for de voksne. Der findes så vidt vides ikke fotos fra arbejderha
ven, men denne tegning viser gæster i søndagstøjet. 
Kilde: Social-Demokraten 25 års jubilæumsavis den 13. juli 1896. 

Heller ikke denne gang var det altså lykkedes at rette kursen op. Øko
nomien kunne ikke hænge sammen, og der var ikke længere entusi
asme nok til at kæmpe videre. I januar 1899 søgte og fik Selskabets 
bestyrelse sanktion i Arbejderpaltiet til at sælge eller bo1tleje haven, 
men man var åbenbart ikke i stand til at finde en seriøs køber. I uger
ne o. l. maj overvejedes det derfor at stable endnu en sæson på bene
ne, men Arbejderpartiet afslog en ansøgning om 200 kr. til istandsæt
telser, og selv om det sukredes ind i et tilbud om en støttefest engang 
i løbet af sommeren, var det slut. Den 11. maj 1899 meldte forman
den, bødker C. Pedersen og tre andre bestyrelsesmedlemmer sig ud af 
Haveselskabet og, som det blev noteret som sidste indførsel i for
handlingsprotokollen (før den 15 år senere atter blev fundet frem for 
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en afsluttende bemærkning): "Denne udmeldelse tilsendes Arbejder
partiets repræsentantskab". 

I de følgende år består hovedkilden til kendskabet om haven af lej
lighedsvise bemærkninger i Arbejderpartiets forhandlingsprotokoL 
Første gang den igen ses diskuteret var i foråret 1900, da forretnings
udvalget efter en kort diskussion vedtog "at tage en tur derud for at 
se de forskellige ting efter før videre foretages". Det blev et trist besøg. 
Haven var i en skrækkelig forfatning, som formanden kunne berette 
på et fælles bestyrelsesmøde for Arbejderpartiets medlemsorganisatio
ner d. 26. april. Så godt som alt var ituslået; skaderne blev anslået til 
300 kr. Hærværket blev anmeldt til politiet og siden malende beskre
vet i Nordjyllands Arbejderblad. Men selv om fællesorganisationen 
netop på dette tidspunkt havde indberettet Haven som et af den aal
borgensiske arbejderbevægelses aktiver til den i indledningen nævnte 
"Oversigt over fagforenings bevægelsen", blev ethvert ønske om en 
genåbning nu definitivt skrinlagt. 

Grundstykket forblev imidlertid i Arbejderpartiets besiddelse i end
nu 14 år, og fortsatte som sådan med at være et underskudsgivende 
foretagende, som man løbende, men længe forgæves, forsøgte at 
afhænde. Partiet måtte derfor årligt udrede renter og afdrag på pante
obligationen og til sparekassen. 

Og efter nogen diskussion påtog det sig også at afvikle gælden til 
garanterne. Overfor det vejede det ikke meget, at det som regellyk
kedes at sælge græsningsretten for 30 kr. om året, bl.a. til slagter 
Rasmussen i Tiendeladen og mælkehandler Nielsen, Louisegade. Fra 
1901 bemyndigedes forretningsudvalget også til at sælge ud af inven
tar og træværk. Slagter Rasmussen overtog således gammelt træværk 
for 55 kr. i 1905 og teaterbygningen for 45 kr. i 1907, mens et kon
sortium købte plankeværket for 30 kr. 

I december 1913 udpegedes Arbejderpartiets kasserer (og medstif
tende garant i Haveselskabet) A. Christensen til at genoptage bestræb
elserne på at finde en køber, og nu lykkedes det omsider. I februar til
sluttede forretningsudvalget sig, at der forhandledes videre om et 
tilbud fra gartner V. Lind, og i juni blev skødet tinglyst, hvorefter købe
ren overtog parcellen, matrikel nr. llk, Aalborg Ladegård, for 1100 kr. 
kontant og dertil svarede alle omkostninger undtaget de forfaldne 
skatter. 

Salget var helt klart en beslutning, der blev truffet af Arbejderparti
et, men på grund af konstruktionen i 1892, da man havde valgt at 
oprette haven ved et selvstændigt Arbejderpartiets Haveselskab, var 

78 



det af formelle grunde nødvendigt at revitalisere dette for at gøre han
delen juridisk bindende. Så forhandlingsprotokollen for selskabet, der 
sidst var i brug d. 11. maj 1899, blev atter fundet frem og forsynet med 
et referat af en "Generalforsamling afholdt i den 3/6-1914 i Arbejder
partiets Haveselskab". 

Indledningsvis konstateredes, at alle medlemmer var tilstede, og at 
disse enstenunigt vedtog at sælge parcellen på de ovennævnte vilkår, 
hvorefter de alle underskrev det udkast til skøde, som meget belejligt 
forelå ved mødet. Herefter fortsatte referatet: 

Overensstemmende med tidligere vedtagelse, blev det enstemmigt 
besluttet, at den del af købesummen som blev i behold skal overleveres 
til Arbejderpartiet i Aalborg. Efter dette salg ejer foreningen ikke flere 
aktiver, og da foreningen hermed ophører med at være et haveselskab, 
vedtoges det enstemmigt at ophæve foreningen. Samtidig med skødets 
underskrivelse underskrev samtlige medlemmer protokollen. 

Man kan undre sig over, at Arbejderpmtiers Haveselskab overhove
det havde medlemmer 14 år efter, at det ophørte med at fungere i 
praksis, og den fremmødte kreds var da givetvis også konstrueret til 
lejligheden. Protokollen er forsynet med 14 underskrifter, men heraf 
kan kun fire eller fem identificeres som garanter. De øvrige kan natur
ligvis meget vel have været medlemmer af haveselskabet tilbage i 
1890'erne, men at de skulle være de sidste overlevende af slagsen, 
forekommer ikke troligt. Alt tyder da også på, at man har udvalgt en 
skare mænd fra inderkredsen i Arbejderpartiet i 1914 til at klare ærter
ne, heriblandt formanden, cigarmager Laurits Mottensen, og den ny
valgte kasserer, maskinarbejder Harald Andersen, der også fungerede 
som dirigent ved generalforsamlingen. Og blandt de øvrige navne 
genkendes flere formænd fra byens fagforeninger. Så selv om gene
ralforsamlingen næppe havde kunnet holde til en alt for nidkær lega
litetskontrol, bestod den af solide mænd med mandaterne i orden. 

At pengene endte i Arbejderpartiet kasse var der intet odiøst i; de 
1100 kr. har langt fra kunnet dække de udgifter, som fællesorganisati
onen gennem årene havde afholdt. De blev imidlertid ikke bare ind
draget i driften, men sat ind på en spærret konto og derfra skænket til 
bevægelsens nyerhvervede forsamlingsbygning, da denne omsider 
blev en realitet i november 1918. Så på den måde kan det ambitiøse 
initiativ i 1892 til at give den aalborgensiske arbejderbevægelse sit eget 
fristed alligevel siges at have sat sig et beskedent spor. 

Erik Strange Petersen 
Lektor ved Historisk Institut, Arhus Universitet 

79 



Kildegrundlaget for denne historie om arbejderhaven findes især i 
Fællesorganisationen for Aalborg's Arkiv, der opbevares på Arbejder
bevægelsens Bibliotek og Arkiv i København. På Aalborg Stadsarkiv 
findes endvidere et lille læg med papirer om Arbejderpartiets Have
selskab, og herudover kan der findes forskellige omtaler i Nordjyl
lands Arbejderblad. 
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Et betlerliv 
-to beder-historier fra Mou 

Af Line Asp Hansen 

I 1708 indførte man i Danmark landets første rigtige fattiglov, med det 
formål at sætte en stopper for betleriet. Da loven imidlertid ikke vir
kede efter hensigten, blev man i 1803 nødt til at indskærpe kravene, 
med et nyt Reglement om fattigvæsenets indretning, og i alle de tiltag, 
der blev gjort senere i århundredet, var vægten lagt på, om man hav
de opnået det ønskede resultat, hvilket ofte ikke var tilfældet. 

Hvis man undersøger litteraturen om det danske fattigvæsen, vil 
man finde utrolig lidt materiale om selve betler-spørgsmålet. I stedet 
har de fleste forskere valgt at fokusere på fattigvæsenets opbygning 
og administration både centralt og lokalt. Bedst kendt er nok Harald 
Jørgensens "Studier over det offentlige fattigvæsens historiske udvik
ling i det 19. århundrede", som er blevet en milepæl indenfor analy
ser af fattigforsorgen. Til forståelse af fattigvæsenets indretning er dis
se bøger uvurderlige, men det kan dog undre, at ingen har taget fat i 
det problem, som synes at have optaget befolkningen mest, netnlig at 
slippe af med betlerne. Sjældent er emnet blevet levnet mere end et 
kapitel i bøgerne, og ofte er det blot blevet berørt i forbifatten.' 

Det er denne udeladelse, jeg i nedenstående vil forsøge at rette op 
på. Betlerspørgsmålet og fattiglovens succes hænger uløseligt sam
men, og derfor er det heller ikke muligt at foretage en undersøgelse 
af betlernes forhold uden at undersøge, hvilken adfærd Reglementet 
lagde op til hos sognekommissionerne. Forbudet mod at betle, samt 
de hårde straffe ved pågribelse, har gjort det svært at følge betlerne i 
deres dagligdag. Det er sjældent man støder på betlere i arkiverne, 
udover når de er blevet anholdt, og det var selvsagt noget, de flest for
søgte at undgå. Den undersøgelse, der her er foretaget, er netop byg
get på to anholdelser, begge foretaget i Mou sogn med blot to års mel
lemrum. Den slående lighed mellem de to sager har gj01t dem meget 
informationsrige, da de tydeligt illustrerer de ovetvejelser, der er ble
vet gjort i sognekommissionerne. Det daglige betlerliv melder sagerne 
dog ikke rigtig noget om, da begge betlersker døde kort tid efter deres 
anholdelse. 
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Børn foran Aalborgs kommunale fattiggård, Skolegade 1. Billedet er 
fra 1911. Kort tid efter at dette billede blev taget, blev den gamle fat
tiggård revet ned for at give plads til den nye Boulevard. 
Ukendt fotograf Foto på Aalborg Stadsarkiv. 

Fattigvæsenets udvikling 
Reglementet af 5. juli 1803 var resultatet af flere års forsøg på at slip
pe af med de omvandrende betlere. Efter at kirken ved reformationen 
i 1536 havde mistet sit jordiske gods og formue, var dens mulighed 
for at forsørge de fattige gået tabt. Dermed blev fattiglemmerne et 
verdsligt problem. Man gjorde derfor flere forsøg på at mindske antal
let af betlere, som grundet deres mobilitet udgjorde den største byrde 
for befolkningen. I 1587 udstedtes Tiggerforordningen, som indførte 
en skelnen mellem værdige og uværdige fattige. Det blev nu forbudt 
at tigge uden et, ved lov påbudt, tiggertegn, som kun var gyldigt 
indenfor egne sognegrænser. Straffen ved pågribelse var høj, i be
gyndelsen betød det dødsstraf, men med tiden blev den dog lempet 
til tugthuset og pisk. 

Enevældens indførelse i 1660 kom til at betyde en radikal ændring 
i fattigvæsenets indretning. Den styrkede centralmagt viste interesse 
for at ensarte og organisere administrationen såvel på landet som i 
byerne, og det resulterede i et forsøg på at reformere fattigforsorgen. 
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Omkring 1700-tallets begyndelse var problemet med betlere stadig 
stort. Det sværmede med fattige over hele landet, og en stor del af 
dem var børn. Også blandt de fastboende var nøden stor. Derfor for
søgte man sig i 1708 med nye metoder for at komme betleriet til livs. 
Resultatet blev Danmarks første fattiglov, Forordningen om Betlerne i 
Danmark såvel på landet som i Købstæderne, der blev udstedt den 24. 
september 1708. Med den forlod man princippet om tilladt betleri, og 
gik i stedet over til en offentligt organiseret fattigforsørgelse. 

Det blev præsten, der, sammen med "3 eller 4 af de vittigste og bed
ste sognemænd", skulle udgøre den lokale fattigkomite. 2 Derudover 
skulle der også være en mere centraladministratorisk afdeling, fattig
inspektionen, som skulle holde opsyn med de lokale komiteer, og den 
kom til at bestå af provsten, herredsfogeden og birkefogeden. 

Trods forsøgene på at organisere fattigforsørgelsen, havde forord
ningen dog ikke den ønskede effekt. Den havde udmærket sig ved 
mange kulturhistorisk interessante formuleringer, men manglede faste 
administrative bestemmelser. Almisserne var stadig i høj grad baseret 
på frivillighed og godgørenhed, et princip, der ikke ligefrem fik sog
nekasserne til at svulme. Dertil kom, at Store Nordiske KJ.·ig brød ud 
blot et år efter, forordningen trådte i kraft, og i krigens kølvand fulg
te en forarmet befolkning uden større lyst til at dele deres sparsomme 
formuer med andre. Forsøg på at effektivisere systemet i 1730erne ved 
indførelse af herredskasser frem for sognekasser viste sig også at være 
en misforståelse. Fattigvæsenet blev blot mere fjern for de betalende 
sognebeboere, som ikke viste sig villige til at betale i samme grad, 
som de havde gjort til sognekasserne. Med udspring i en lokal og 
familiær forsørgelsestradition, havde solidariteten svært ved at række 
ud over sognegrænserne. 

Med den omfattende reformlovgivning i slutningen af det 18. århun
drede faldt det kun naturligt ligeledes at forsøge at forbedre fattig
væsenets administration. Landboreformerne havde været med til at 
forbedre befolkningens levevilkår, men også haft sine konsekvenser 
for fattiglemmerne. I kølvandet på reformerne fulgte en talmæssig 
stærk vækst af husmænd og landarbejdere uden egne jordlodder, som 
var mere udsatte for fattigdommens farer. Uden et tilstrækkelig solidt 
sikkerhedsnet at falde tilbage på i form af opsparing af naturalier fra 
egen høst, kunne sygdom eller arbejdsskader vise sig katastrofale. 
Derudover havde udskiftningen af landbrugsjorden også stor betyd
ning for den eksisterende fattigforsørgelse. Hidtil havde fattighjælpen 
i høj grad været baseret på omgangsforsørgelse, hvor den fattige gik 
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på omgang mellem gårdene, og modtog den daglige føde og forplej
ning. Med længere afstand mellem gårdene, kom det nu til at give sto
re problemer for de ældre, syge og svagelige, der udgjorde hoved
parten af de forsørgede. 

Med udgangspunkt dels i den nye samfundsopbygning og dels i 
den meget mangelfulde gennemførelse af forordningen af 1708 fandt 
man det, i slutningen af 1700-tallet, nødvendigt med en revision af fat
tigloven. I 1787 blev der derfor nedsat en kommission, med det for
mål at diskutere fattigvæsenets udformning såvel i byerne som på lan
det. Efter en del rundspørger og enkelte forordninger modtog 
kommissionen i 1802 to forslag udarbejdet af henholdsvis sognepræst 
Eiler Hammond og amtmand Poul Chr. Stemann. Med udgangspunkt 
1 chsse to forslag blev en Plan for Fattigvæsenet og Bestyrelsen på Lan
det i Sjælland udformet og vedtaget den 15. juni 1802. Efter et års 
prøvetid blev planen udvidet til hele landet, dog med nogle få ændrin
ger. 

Landet blev nu inddelt i sognedistrikter, der hver kom til at omfat
te et pastorat, hvilket for det meste betød, at 2-3 sogne var fælles om 
forsørgelsen af de fattige. Hvert sognedistrikt fik sin egen fattigkom
mission, der bestod af præsten, som var formand og skulle stå for 
regnskabet og ligningen, stedets politimester, der dog kunne lade sig 
repræsentere af distriktets sognefoged, en af de største lodsejere samt 
3-4 af de bedste sognemænd.3 Præsten havde en stor del af magten, 
eftersom det var ham, der stod for udligningen af udgifterne og fat
tigregnskabet Begge dele skulle dog godkendes af de resterende 
medlemmer, men hvis præsten var tilstrækkelig karakterstærk, kunne 
disse dog godt duperes. Til gengæld kunne en præst med knap så 
meget viljestyrke godt komme til at ligge under for de resterende med
lemmers beslutninger, der ofte faldt ud til gårdejernes fordel frem for 
fattiglemmernes. Kommissionen skulle ifølge Reglementet mødes 4 
gange om året, i marts, juni, september og til slut december, hvor 
præstens ligningsforslag for det kommende år samt regnskabet for det 
forgangne skulle til godkendelse.' I tiden mellem disse møder havde 
præsten stort set frie tøjler til at træffe beslutninger om uddeling af 
hjælp til pludseligt trængende, pleje af syge fattiglemmer samt forhøre 
potentielle fattiglemmer. Med mindre han valgte at indkalde til ekstra
ordinært møde vedrørende disse sager, skulle de blot indberettes ved 
næste kommissionsmøde. 

Hvis der var utilfredshed med den behandling, man fik af fattig
kommissionen, skulle klagen sendes til amtsfattigdirektionen. Direk-
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tionen bestod af amtmanden, der havde formandsposten, amtsforval
terne, samtlige provster og 2 kyndige landmænd.5 Direktionen skulle 
mødes to gange årligt, et påbud der i begyndelsen blev overholdt, 
men med tiden slækkede man på fremmødet. Grunden kan være det 
store antal medlemmer, man skulle have samlet på samme tid, men en 
anden meget sandsynlig grund kan være, at arbejdet i direktionen 
med tiden blev så rutinepræget, at amtmanden på egen hånd kunne 
træffe beslutningerne. Det var alligevel oftest amtmanden der tog sig 
af sagerne i hverdagen, hvilket forklarer det faktum, at de fleste kla
ger er henvendt personligt til ham. Hvis amtmanden eller direktionen 
var meget i tvivl om en kendelse, kunne man rette henvendelse til 
Danske Kancelli. 

Reglementets sidste 12 paragraffer omhandler, hvordan man skulle 
forholde sig overfor en anholdt betler. Som betlere ansås " ... alle de, 
som paa Veie eller Gader, i Huse eller Gaarde, ved Ord eller Gebær
der, eller ved at fremvise legemlig bræk, anholde om Almisse eller 
Modtage samme". Var en betler blevet anholdt, skulle han eller hun 
afleveres til nærmeste sognefoged eller oldermand i distriktet, som 
derefter skulle sørge for, at sagen og den anholdte blev afleveret til 
stedets politimester. Straffen for at betle blev præcist formuleret i Reg
lementet. Hvis det var første gang, man blev pågrebet, var straffen 14 
dages fængsel, anden gang 4 uger og tredje gang l års arbejde i for
bedringshuset. Hvis der var tale om en arbejdsfør betler, blev straffen 
fordoblet. 6 

Efter Landbrugsrevolutionen og den begyndende udskiftning var 
der kommet mere fokus på arbejdsomhed. På grund af nye arbejds
metoder og samling af landbrugsjordene blev afkastet fra afgrøderne 
større, så hårdt arbejde begyndte for alvor at kunne betale sig. Det har 
højst sandsynlig været grunden til den mere negative holdning i for
hold til arbejdsføre betlere. Deres fattigdom skyldtes ene og alene 
dovenskab, hvilket der ikke blev set på med milde øjne i denne 
arbejdsomme periode. Alligevel oplevede man ikke en stor stigning i 
antallet af arrestationer i perioden, hvilket i høj grad skyldtes økono
miske ovetvejelser. Det var nemlig pålagt det sogn, der foretog anhol
delsen, at bekoste transporten af den anholdte betler, hvilket gjorde 
det til en økonomisk fordel blot at opfordre betleren til selv at forføje 
sig fra sognet. Der er derfor ikke mange optegnelser over anholdelser 
af betlere, det vil sige de raske af slagsen. Syge betlere var en helt 
anden sag, hvilket de to sager fra Mou sogn vidner om. 
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To historier fra Mou i begyndelsen af 1800-tallet 
Den 11. december 1808 anholdt man i Mou en betlerske ved navn 
Else Christensdatter, som med sig havde sin 30 uger gamle søn. Hun 
var så syg, at hun knap nok kunne gå, og derfor blev hun sendt med 
vogn til sognefogeden i Storvorde. For ikke at komme til at ligge det 
almindelige til byrde blev hun derfra sendt fra sogn til sogn, indtil hun 
nåede frem til herredsfogeden i Nibe. Denne rejse tog tre dage, og 
hun blev i alt transporteret gennem seks sogne, før hun nåede frem. 
Fra Storevorde var hun først blevet sendt til Romdmp, derpå til Nørre
tranders, hvor hun tilsyneladende har fået lov til at overnatte. Næste 
morgen fmtsatte rejsen mod Hasseris, hvorfra man straks sendte hen
de videre til sognefogeden i Freilev, som heller ikke havde i sinde at 
beholde hende. Derfor befordrede man en vogn v1dere til Sønder
holm, hvor endnu en overnatning fandt sted. Dagen derpå sendte 
man betlerske med barn og vogn det sidste stykke til herredsfogeden 
i Nibe. Da Else Christensdatter endelig nåede frem efter den lange rej
se, var hun så syg, " ... at hendes Død [var] at befrygte", og blot et døgn 
efter indtraf den. 

Det vil udfra herredsfogedens beskrivelse af hendes tilstand, det at 
hun knap nok kunne tale, samt det faktum, at hun døde så kort tid 
efter sin ankomst til Nibe, være nærliggende at antage, at hun allere
de ved sin afgang fra Storvorde havde været alvorligt syg. Ved forhøret 
af den mand, der havde transporteret Else Christensdatter det sidste 
stykke fra Sønderholm, ytrede denne da også, at hun havde virket 
meget syg, og han havde endda nævnt det for sognefogeden, men var 
alligevel blevet pålagt at køre hende. Undervejs havde hun da også 
klaget sig, selvom han havde kørt meget stille og forsigtigt. 7 Hvis det 
er sandt, at Else Christensdatter virkelig var så syg, forbrød sognefo
gederne sig via deres handling imod Reglementets § 72 om transport 
og pleje af syge betlere. Ganske rigtigt skulle en svag betler u·anspor
teres med vogn, men var personen så syg " ... at han end ikke taaler at 
kiøres", da skulle sognet bekoste hans forplejning, indtil han var rask 
nok til selv at forføje sig væk. I denne paragraf gives sognefogederne 
og sognekommissionerne dog stor handlefrihed, eftersom det ikke er 
tilstrækkelig præcist beskrevet, hvornår en betler er for syg til at blive 
transporteret. Det er op til sognene selv at bedømme, om det er tilfæl
det eller ej, hvilket, som det ses i denne sag, kunne få katastrofale føl
ger. 

Set fra et økonomisk perspektiv er der ikke meget i Reglementets 
bestemmelser, der gør det attraktivt, at tage en syg betler i pleje, og 
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da slet ikke hvis personen er så syg, at han eller hun ikke engang vil
le kunne tåle at blive transponeret med vogn. Ikke blot skulle det 
respektive sogn bekoste plejen af betleren, indtil denne var blevet 
rask nok til at forføje sig væk fra sognet, det skulle også stå for 
begravelsen, hvis uheldet var ude, og betleren afgik ved døden.8 Sog
nekommissionernes økonomi var på ingen måde klar til den form for 
uventede ekstraudgifter, eftersom der sjældent blev krævet mere ind 
hos sognets beboere, end det der skulle bruges på de fastboende fat
tiglemmer.9 Med dette for øje ville den billigste udvej for sognet oftest 
være at slippe af med de syge betlere. 

I Else Christensdatters tilfælde var det endnu vigtigere at undgå, at 
hun afgik ved døden indenfor distriktets grænser, da hun med sig hav
de den 30 uger gamle søn. I et sådan tilfælde kunne udgifterne ved 
hendes død løbe op i meget højere summer, da det kunne blive på
lagt sognet at opfostre barnet. Det ville betyde en memdgift de næste 
ca. 14 år, eftersom forsørgelsespligten strakte sig til barnet var konfir
meret, en tanke der sikken også havde strejfet sognefogeden i Stor
vorde, da han besluttede sig for at sende Else Christensdatter og søn 
til Nibe. Selvom sognet muligvis ville blive pålagt en bøde for en 
sådan handling, var det alligevel småting i forhold til, hvad de måtte 
komme til at betale, hvis de havde valgt at beholde hende, og hun var 
død i Storvorde. Havde Else Christensdatter været rask og rørig, er det 
muligt, at der overhovedet ikke var blevet foretaget en arrestation. 
Dels ville hun sikkett have været sværere at fange, og dels mindske
de Reglementet, som tidligere påpeget, incitamentet til at anholde 
raske betlere 

Herredsfoged Bassesen var rasende over den behandling, Else Chri
stensdatter havde været udsat for, og syntes bestemt, at de indblan
dede sognefogeder og distrikter skulle straffes for at have overtrådt 
deres menneskelighedspligt Han lod Else Christensdatter indkvartere 
hos en kvinde i byen, som ligeledes skulle tage sig af barnets pleje. 
Til trods for at hun var så syg, at hun knap nok kunne tale, lod her
redsfogeden hende forhøre efter Reglementets bestemmelser. 10 For
høret var vigtigt at få afholdt, specielt da der var frygt for, at hun skul
le dø, og hendes forsørgelsessted, af hensyn til barnets placering, 
skulle findes. 

I første omgang betalte Nibe fattigkasse for plejen af Else Chri
stensdatter og søn, men da hun var afgået ved døden, og herredsfo
geden havde besørget hendes begravelse, blev der søgt om at få 
udgifterne godtgjolt af amtskassen. Bassesen fandt det på ingen måde 
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rimeligt, hvis Nibe blev pålagt at betale udgifterne, og han henviser 
derfor i sit brev til amtmand Pentz til Reglementets §§ 8, 9 og 49, der 
omhandler hjælp til fremmede fattige og finansieringen af denne. Ved 
overordentlige tilfælde af ekstraudgifter til fattiglemmer, der ikke til
hørte sognet, kunne man søge udgifterne dækket af amtets fattigkas
se, hvilleet var det herredsfogeden gjorde. Med hensyn til barnets pla
cering anmoder han om, at det bliver undersøgt, hvor moderen sidst 
havde haft fast tilhold, da det efter hans mening var der, barnet skul
le placeres. 11 Dette blev ellers først fremgangsmåden efter indførelsen 
af Plakaten af 1810, som var et tillæg til Reglementet, der ikke selv 
havde nogen paragraf om den slags sager. Else Christensdatters søn 
var blevet født på Dalls mark i Ferslev sognedistrikt Fødselen var ble
vet rapporreret af sognets præst, som ogsa havde taget sig af den for
komne moder, helt i henhold til Reglementets bestemmelser. Derfor 
syntes herredsfogeden ikke, at det kunne være rimeligt, at Ferslev 
sogn skulle pålægges at forsørge barnet.12 

Det lader heller ikke til, at Storvorde er kommet til at betale noget 
for sin udåd, til trods for herredsfogedens opfordring. Fattigvæsens 
protokollen melder i al fald intet om bøder eller ekstraudgifter, som 
følge af sagen om Else Christensdatter. Sognefogeden havde da heller 
ikke taget ved lære af episoden. Knap halvandet år efter sagens afslut
ning, gjorde han sig igen bemærket i en meget lignende sag. Denne 
gang var der tale om betlerske, Maren Jensdatter, der var blevet 
anholdt og sendt syg til Nibe, hvor hun ankom d. 20. eller 21. maj 
1810. Med sig havde hun to børn, en dreng på 9 år og en pige på 2 1/2. 
Maren Jensdatter var ligesom Else Christensdatter meget syg og afgik 
ved døden d. 8. juni 1810. 

Denne gang havde sognefogeden handlet i direkte strid med her
redsfogedens og amtmandens ordre. Amtmanden havde nægtet at 
hjælpe Storvorde af med Maren Jensdatter, før hun var blevet afhørt af 
herredsfogeden, som, tilsyneladende med Ellen Christensdatters sag 
frisk i erindring, havde krævet, at hun, på grund af sin sygdom, ikke 
måtte flyttes. Derfor ville han selv komme til Storvorde for at afhøre 
hende. Allerede dagen efter sognefogeden havde sendt sit brev, traf 
han dog den beslutning, at Maren Jensdatter nu var rask nok til at bli
ve transporteret med vogn til Nibe. 13 Set i lyset af de efterfølgende 
hændelser, vil det dog være mere nærliggende at antage, at hun i ste
det var blevet dårligere, og at sognefogeden nu frygtede, at hun ikke 
ville holde sig i live, indtil herredsfogeden kom forbi blot seks dage 
senere. 
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Heller ikke i denne sag lader det til, at Mou sogn og sognefogeden 
i Storevorde kom til at bøde, hvis man ser bort fra, at Maren Jensdat
ters søn blev placeret i sognet, som viste sig at være hans fødested. 
Man havde, på gmnd af moderens fejlagtige oplysninger, ikke været i 
stand til at finde frem til hendes fødesogn, som det ellers var blevet 
praksis i 1810, og derfor så man sig nødsaget til at sende børnene til 
deres eget fødesogn. '4 Anbringelsen af børnene var ikke herredsfoge
dens problem, selvom hans forhør kom til at ligge til gmnd for amt
mandens videre efterforskning af betlerskernes forsørgelsessted. Med 
hensyn til Else Christensdatters dreng gav amtmanden tilsyneladende 
herredsfogeden ret i, at det ikke ville være rimeligt at placere ham i 
Ferslev, hvor han tilfældigvis blev født. I stedet fandt man frem til 
moderens forsørgelsessted i Brorstmp sogn. 15 

De efterfølgende tiltag 
Som vist i ovenstående havde Reglementet en del smuthuller, som 
sognekommissionerne godt kunne finde på at udnytte. Tilsyneladen
de har der også været problemer med at forstå den egentlige betyd
ning af paragrafferne specielt i forhold til, hvordan man behandlede 
de fattige, i al fald blev det i 1810 anset for nødvendigt på ny at ind
skærpe reglerne. Det skete ved en Kancelliplakat, der indeholdt et til
læg til Reglementet. 

Af Plakaten kan udledes, at det tilsyneladende har været et udbredt 
problem, at syge fattige og betlere blev flyttet til trods for deres dårli
ge helbred, derfor blev det nu krævet, at sognet, hvor personen var 
blevet opbragt, skulle pleje denne, indtil forsørgelsesstedet var fundet. 
Til gengæld ville man senere kunne kræve udgiften for forplejningen 
refunderet af det respektive forsørgelsessted. Ved transport af betlere, 
der havde udstået deres straf, blev det nu ikke længere pålagt anhol
delsessognet at betale. Udgifterne blev i stedet, ved transport til lands, 
pålagt alle de sogne, som betleren skulle passere igennem. Ved den 
mest anbefalede transp01tform, til vands, blev udgifterne pålignet for
sørgelsesstedet 16 Meget tyder altså på, at Danske Kancelli havde fået 
øjnene op for, hvorledes den tidligere ordning forringede incitamen
tet til at anholde betlerne. Til gengæld kunne det nu skabe problemer 
at få sine penge refunderet. 

Med tiden blev der udformet mange tillæg til Reglementet, nogle til 
fordel for de fattige, men gmndet stort pres fra befolkningen som 
resultat af dårlige tider, blev der også indført en del skærpelser i for
hold til fattiglemmerne . Et af de positive tiltag var dog at ændre loven 
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om gravide tjenestepigers forsørgelsessted. Indtil d. 15. maj 1839 hav
de besvangrede tjenestepigerne ikke haft nogen rettigheder, og havde 
været de mest uønskede af alle. Til trods for at børn siden 1810 skul
le følge deres moders forsørgelsessted, så var der tilfælde, som i Maren 
Jensdatters sag, hvor det ikke lod sig gøre, og da var det ofte barnets 
fødesogn, der blev pålagt forsørgelsespligten. Men i 1839 blev det 
besluttet, at børn for eftertiden, i tilfælde af moderens død, skulle for
sørges i det sogn, hvor moderen havde haft fast tilhold 10 måneder 
før fødselen. 17 På denne måde fjernede man fordelen ved at jage tje
nestepigerne ud af sognet. 

Der kan ikke være nogen tvivl om at sognene helst så sig fri for fat
tiglemmerne og i den grad betlerne, men i de fleste tilfælde har der 
væreL Lale om en uvilje baseret på et økonormsk gmndlag, frem tor et 
personligt had til betlerne som en gruppe. Det viser sig specielt ved, 
at raske betlere sjældent blev anholdt. Det var vigtigere at mindske de 
økonomiske omkostninger frem for at straffe betlerne. I Else Chri
stensdatters og Maren Jensdatters tilfælde endte sognekommissionens 
fokus på økonomien dog med en katastrofe, men det ville være fejl
agtigt at antage, at handlingerne havde baggrund i et grundlæggende 
had til betlerne. Man opnåede derfor hverken med Forordningen af 
1708 eller med Reglementet af 1803 at sætte en stopper for betleriet, 
hvilket ellers havde været det overordnede mål med lovgivningen. 
Indførelsen af den offentlige fattigforsørgelse har dog ikke kun været 
en fiasko, til trods sine noget vakkelvorne begynderskridt Selvom 
man stadig i dag diskuterer, hvorvidt den offentlige støtte er tilstræk
kelig, er vi dog nået milevidt fra forholdene i 1700- og 1800-tallet. 

Anvendt kildemateriale 

Trykte: 

Line Asp Hansen 
Historiestuderende ved Arhus Universitet 

Forordningen af 24. september 1708. 
Reglementet af 5. juli 1803. 
Kancelliplakaten af 14. december 1810. 

Utrykte: 
Ålborg amtsarkiv, Indkormnende breve vedkommende fattigvæsenet, 
B3-202 
Hornum-Fleskum herreds politiprotokol, B35D-39 
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Ålborg amtsarkiv, Sognekommissionernes fattigkasseregnskaber 
(1810-1814), B3-1821, 1822, 1823, 1824, 1825. 
Ålborg amtsarkiv, Forhandlingsprotokol for amtsfattigdirektionen 
(1804-1837), B3-1736. Stotvorde-Seglflod, Forhandlingsprotokol for 
fattigvæsenet (1803-1849), LK183-420/1. Fattigkommissions korre
spondance for Mou sogn, LK159-422/ 1. 
Kirkebog for Mou sogn, C159. 
Kirkebog for Als sogn, C175. 
l. Ud over Harald Jørgensens bog bør også nævnes Anna Rasmus

sens "Forsørget og forfulgt", Erik Nørrs "Præst og administrator", 
samt attikler af blandt andet Bernhard Mortensen "Almisselem" 
(Historisk samfund for Præstø amt, årbog 1990, s. 31-73) og Tyge 
Krogh "Fattigvæsen og arbejdstvang" (Fortid og Nutid, bind 29, hft. 
4, 1982, s 647-71). 

2. Forordningen af 1708, §2 
3. Reglementet af 1803, §2 
4. Reglementet, §§ 30-34 
5. Reglementet, § 3 
6. Reglementet, §§ 62, 64 og 65 
7. Ålborg amtsarkiv, Indkommende breve vedkommende fattigvæse

net, år 1809 (dateret d. 16. december 1808 
8. Reglementet, § 72 
9. Her kan blandt andet henvises til til Storevorde-Sejlflods forhand

lingsprotokol for fattigvæsenet i de omkringliggende år. Protokol
lerne viser den meget lille forskel der har været på det indkræve
de beløb og det beløb man regnede med at få brug for i 
forsørgelsen af de fattige. 

10. Indkommende breve, 1809 (dateret d. 16. december 1808) 
11. Indkommende breve, 1809 (dateret d. 18. december 1808) 
12. Indkommende breve, 1809 (dateret d. 17. maj 1808) 
13. Indkommende breve, 1811 (dateret d. 21. maj 1810) 
14. I dette tilfælde er der tale om Mou sogn, hvor sønnen blev place

ret og Als sogn, som fik ansvaret for datterens opvækst. 
15. Ålborg amtsarkiv, Regnskaber for sognedistrikterne, Brorstrup 

sogn, år 1812. Allerede i 1811 figurerer der i regnskaberne en 
dreng under sognets forsørgelse, og selvom han ikke er nævnt 
med navn, er der store chancer for at der er tale om Else Chri
stensdatters søn. 

16. Plakaten af 1810, §§ 1-9 
17. Indkommende breve, 1809 (dateret d. 17. maj 1808) 
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Læreren, der kunne andet 
og mere end sit Fadervor 
Af førgen Taubro 

Dette er historien om lærer N.C.Pedersen (1843- 1941), der i mere 
end 50 år satte sit præg på Øster Hurup. Det er også historien om 
hans efterslægt: To sønner stiftede Novo, det verdenskendte og ver
densberømte firma, og en datter skrev sig ind i dansk kvindehistorie. 
Det er også en fortælling om et samfund, præget af fattigdom og 
sparsommelighed, og hvortil den daglige post blev bragt pr. trillebør. 

1870 
I Europas historie var 1870 året, hvor der skete store ting og sager. 
Tyskland (under Bismarck) begyndte krig mod Frankrig. Og da ryg
terne herom nåede København, samledes folk i Tivoli. De sang Den 
tapre Landsoldat og Marseillaisen - den sidste som moralsk støtte for 
Frankrig, som danskerne valgte at holde med. Det havde sine grunde: 
Seks år tidligere (1864-krigen) havde vi jo mistet Sønderjylland til Pre
ussen. Nu så en bred kreds, at led tyskerne nederlag, så var der chan
ce for at få det tabte land tilbage. Sådan skulle det nu ikke gå. Tysker
ne sejrede. Og herhjemme forstod vi, at spørgsmålet om Sønder
jyllands tilbagevenden var udskudt. På ubestemt tid. 

Niels Chr. og Karen Marie Peder
sen som nygifte. De kom til Øster 
Hurup i 1870. Dengang et sam
fund præget af fattigdom og spar
sommelighed. De nygiftes bohave 
var en en gammel slagbænk. Et 
simpelt bord og en træstol, hvis 
ene ben var revnet og holdt sam
men af sejlgarn. 
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Lærer N. C. Pedersen satte i mere 
end 50 år sit præg på Øster Hu
rup. Han blev 98 år. Levede mel
lem 1843 og 1941. 

Det er tænkeligt, men næppe sandsynligt, at Niels Christian Pedersen 
også havde den fransk-tyske krig i tankerne, da han palmesøndag, 10. 
april 1870, var undervejs mod en ny del af livet: En lærergerning i 
Øster Hurup. Med på hestevognen havde han Karen Marie Andersen. 
Sin kone. Nogle dage forinden var de blevet gift, og efter festen - den 
havde varet tre dage - havde de unge samlet deres habengut og var 
draget fra hjemstavnen nær Viborg mod Kattegat. Til en egn, de ikke 
kendte, men som de kom til at præge det følgende halve århundrede. 

Bondeslægt 
Begge var af bondeslægt. Hun var kromandsdatter fra Skals ved Hjar
bæk-fjorden. Han var født i Hald ved Viborg. Søn af en gårdejer. Han 
var lærer fra seminariet i Ranum, og mellem 32 ansøgere havde sog
nerådet langt derude ved Kattegat-kysten valgt N. C. Pedersen til ny 
underviser i den dengang lille, ubetydelige skole i Ø. Hurup. 

Da selskabet omsider nåede Haslevgårds Bakke mellem Als og Ø. 
Hurup, kunne de kigge ind i det »ny" land. Det lå for foden af bakken. 
Forjættende var det næppe, men kønt at skue. Det var fladt som pan
dekagen. Mod øst det åbne hav. Mod vest den brede mose. Mod nord 
Muldbjergene. Mest af alt mindede det om en ø. 

Det var en fattig eng, de kom til. Fiskeriet kastede ikke alverden af 
sig, og med jordene var det ikke bedre. Tværtom. Jordene var sand 
med lidt god muldjord indimellem. Jorden manglede kalk og gødning. 
Om foråret stod vandet højt, for den var heller ikke tilstrækkelig 
drænet. 

Øster Hurup var dengang en samling huse. Her lå kroen med sin 
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købmandshandel. Her var der liv. Ved siden af lå smedjen, landbyens 
værksted. En vindmølle knejsede over husene. Engang imellem kom 
der varer til købmanden. Undertiden blev de sejlet ud fra Ålborg. Så 
lagde skibet til ud for kysten. Kastede anker. Så hentede fiskerne i 
fladbundede både varerne ind over stranden. Havnen kom først langt 
senere. I 1935. 

Post på trillebøre 
Folkene, som boede her, blev af andre kaldt "narbokranikker". Et 
hjemmelavet ord. I nedsættende betydning. Man passede sig selv og 
omgikkes hverandre. Og det var en begivenhed af rang, hvis en eller 
anden dristede sig udenfor sognegrænsen. F.eks. til Ålborg. Det kun
ne der snakkes om i flere dage. 

Tiden kom, hvor Ålborg fik sine dyrskuer. Og det skete, at folk fra 
Ø. Hurup rejste dertil for at opleve og se noget andet. En rejse frem 
og tilbage kunne begynde i Hurup kl. 2-nat. Den følgende nat ved 
samme tid var selskabet så tilbage ved Kattegat-kysten. 

Da N. C. Pedersen i 1870 havde hentet sin viv til denne egn, var der 
post een gang ugentlig. Den kom fra Mariager, passerede Hadsund, 
nåede via Als til Ø. Hurup. Indtil Als kom posten med hestevogn. De 
sidste seks kilometer blev den transpolteret i trillebør! Postgangen 
blev dog bedre. I 1880'erne kom den direkte fra Hadsund - og den 
kom hver dag. De sidste seks kilometer var trillebøren udskiftet med 
enspænderkøretøj. Posten hed Marius. Han havde kun eet øje. Og 
man sagde om hesten, at den var blind på begge. 

I år 1900 fik Hurup sin kirke. Indtil da havde hump'erne været nødt 
til at bruge kirken i Als, og det var kun posten, præsten og jordemo
deren, der fast gjorde turen mellem Als og Ø. Hurup. De kom alle på 
embeds vegne. Præsten, fordi han hveranden søndag holdt gudstje
neste i Ø. Hurup skole, indtil kirken var bygget. 

Rette folk, rette tid 
Til dette, meget isolerede, yderst fattige samfund rykkede N.C. Peder
sen og frue ind. Det var rette folk på rette tid og rette sted. De flytte
de ind i bindingsværksskolen, og deres første bohave var en gammel 
slagbænk, et simpelt bord og en træstol, hvis ene bagben var revnet. 
Derfor ombundet med sejlgarn, så den kunne bruges ... 

Skolestuen, hvor undervisningen foregik, var ikke stOlt bedre. Og 
med børnenes undervisningsniveau var det nærmest slet. Mange år 
senere - som 80-årig - skrev N. C. Pedersen sine erindringer på opfor-
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dring fra familien. Heri fortæller han, at lærerembedet havde været 
ledigt et par år. I den tid var børnene undervist af en bondedreng, som 
·manglede alle mulige betingelser for at varetage gerningen«. 

Nu var den ny lærer ikke nogen hvem-som-helst. Han kastede sig 
over opgaven med den ildhu, der karakteriserer et vågent ungt, 
opvakt menneske. Og da han var en glimrende fortæller, var der hos 
de mest opvakte masser af stof, som aflejrede sig. Omvendt havde den 
ny lærer også beskeden tærskel, når der var uro i klassen. Mange år 
senere er det blevet fortalt, at han var god til at dele lussinger ud til 
uvorne elever. 

Omvendt havde han masser af forståelse for børn og unge, der 
arbejdede med i familiens landbrug eller ved fiskeri og som var oppe, 
før en vis herre tik støvler pa. Faldt de hen i hans timer- eller sov ved 
bordene - havde læreren forståelse for det. 

Lærerne 
I syv år eksisterende den gamle skolebygning. Så bøjede sognerådet 
sig. Fandt penge til at bygge en ny, og den kunne tages i brug i 1877. 
I de første 19 år var Niels Chr. Pedersen enelærer. Til tider var der op 
mod 100 børn at undervise, og da det kneb allermest, fik læreren lov 
at bruge sin ældste søn, Carl, i undervisningen. Senere ansattes en 
kvinde. Hendes baggrund for at undervise var tre måneders højskole
ophold, og enelæreren havde denne mening om hende:- Hun udret
tede mindre end intet. Og børnene fik lov at være så uartige som de 
ønskede. 

Lærer Pedersens erindringer kan nærlæses på Lokalhistorisk Arkiv i 
Øster Hurup. Det er spændende og interessant læsning. Man mere 
end fornemmer, at lærer Pedersen ikke var nogen blød mellemvare. 
Han fortæller bramfrit om folk, han mødte eller stødte på - og diplo
mat var han ingenlunde. 

En af de lærere, der krydsede hans vej, hed N. P. Fisker. Om ham 
fortæller lærer Pedersen: - Jeg og mit hus levede i fred og god for
ståelse med dem allesammen (de forskellige lærere. red.) med und
tagelse af den sidste, N. P. Fisker, en rød socialist, hvis natur det var 
at hade og misunde alle, der levede under bedre økonomiske vilkår 
end han selv. Og videre: - Han var en mægtig demagog. Ved foredrag 
og samtaler stræbte han efter at vinde proselytter for sine bolsjevisti
ske lærdomme. Vakte derved i befolkningen en hidtil ukendt splittel
se. Samme Fisker søgte i 1915 embedet i Ø. Hurup efter lærer Peder
sen. 
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N. C. Pedersen var en ældre herre 
i 1935, da dette billede blev taget 
ved havneindvielsen i Øster Hu
rup. Han hilser på fiskeriminster 
Fisker (S), som havde en fortid 
som lærer og kollega til den gamle 
ene/ærer. Deres forhold var ikke 
det bedste, men tilsyneladende er 
gamle gnidninger glemt for en 
stund. 

Fisker fik det IKKE. Til gengæld gik han ind i politik Han kom i Fol
ketinget og blev minister. 

Da havnen i Ø. Hurup blev taget i brug 1935, mødte Fisker op. Da 
var han minister. Der blev taget et billede. Man ser Fisker med bow
lerhat hilse på den gråskæggede lærer Pedersen, som da var en gam
mel mand. Billedet antyder, at Fisker havde et bedre forhold til den 
gamle førstelærer end omvendt. 

Blandet landhandel 
Der kom mange folk hos lærer Pedersen. Omgangskredsen var ikke 
stor, men mange havde ærinde til skolen. Der var langt til Als, og lære
ren hjemmedøbte derfor ofte syge børn. Han skrev gravskrift over de 
døde. Mindeord, som siden kom i glas og ramme. Også i vanskelige 
sager opsøgtes lærer Pedersen. Mange skrivelser udgik fra hans hånd, 
og han nåede også at være mægler mellem stridende ægtefæller. 

Han var en dygtig kateket. Fattalte bibelhistorie levende og spænd
ende; og når det kom til historie og geografi, så var der ikke lektie
tvang. Det, der kunne hænge ved, hang ved. 

Lærerlønnen i forrige århundrede var kummerlig. Derfor havde de 
fleste lærerembeder en jordlod til. Her kunne læreren holde husdyr og 
dyrke jord som tilskud til lønnen. Til embedet i Ø. Hurup var lærer
lodden 13 tdr. land. Rent sand. Jorden kunne med nød og næppe 
brødføde to køer og nogle får. Ellers var det lyng og udyrkede områ
der. Med andre ord: En jordlod til fortvivlelse, hvis man var landmand, 
men for børn et eldorado. Her kunne de tumle sig i lyng, spise blåbær 
og revling; og om vinteren "dyrke" slæden. 
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Om sommeren stod lærerparret op ved S-tiden. Der skulle malkes. 
Køerne trækkes ud. Stalden muges. Om foråret såedes korn. Om 
høsten blev det mejet. Om efteråret var der kattofter at ta' op, bær at 
plukke osv. osv. 

Præsterne 
Efterhånden som børnene voksede til, overtog de flere af opgaverne; 
og mange, mange år senere, når de så tilbage på opvæksten i den fat
tige, barske egn, kunne de samstemmende sige, at det havde været 
som - paradis. De havde ikke manglet noget. Havde fået sund, næren
de kost - og en barndom, fyldt med gode, glade oplevelser. Kosten 
var også de gode fisk fra Kattegat. Børnene huskede tydehgt, hvordan 
den gamle fik det sagt: - Havde vi ikke kunnet få al den dejlige fisk 
til så billig en pris, så havde vi ikke kunnet opføde vore mange børn. 

Dengang foregik fiskeriet fra Hurup med bundgarn. I det store tang
hav ud for kysten holdt torskene til. He1til roede fiskerne i fladbun
dede koge og drog fisken ind. Det var torsk om efteråret. Ved forårs
tide stenbider, sild, hornfisk og torsk. Og billigt - fem-seks gode torsk 
for 40 øre omkring århundredskiftet. 

Lærer Pedersen var i de fleste år degn ved kirken i Als. Han kom 
tæt på præsterne, - og med præsterne havde han det alt andet end 
morsomt. Han fandt, at de var fritsvævende. Oftest uden forbindelse 
med det, den lille mand tumlede med. Da han som 80-årig skrev erin
dringer, fylder stedets præster en del af stoffet. Det er uforlignelig 
læsning. 

En af præsterne blev provst. Høfler, hed han. Han havde sin "rege
ringstid" omkring århundredskiftet, og lærer Pedersen lærte ham at 
kende på godt og ondt. Også fordi præsterne med mellemrum kigge
de ind i skolen for at finde ud af, om lærerne gjorde deres arbejde -
og om eleverne kunne salmevers og katekismus udenad. Høfler hav
de en ide om, at han skulle trakteres med det bedste af det bedste 
mad i lærerhjemmet, når han var på inspektion. Enkelte lærere leve
de op til det. Derfor stod de i kurs hos provsten. Hos lærer Pedersen 
i Ø. Hurup var der modspil. Når provsten klappede læreren på skul
deren og sagde noget om "bedre middag .. , fik han svaret: - Hr. provst. 
]eg vil sige Dem, at jeg i anledning af eksamen ikke skylder skole
kommissionen nogen middag. Endsige en bedre middag .. . Så var det 
sagt. 
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Thora 
I lærerhjemmet kom 10 børn til verden. De lætte at være flittige og 
nøjsomme, og de bedstbegavede fik en uddannelse. Uden på nogen 
måde at forklejne de syv, var der tre i flokken, som satte sig et efter
mæle. Eftermælet rækker længere frem end til denne tid. De tre var 
datteren Thora og sønnerne Harald og Thorvald. Thora blev født 1873. 
Som nr. tre i flokken. Hun havde evner, der ikke lå på det huslige 
plan, som de ellers helst skulle dengang. Hun var boglig begavet, men 
hendes far havde denne mening, da hun - med moderens samtykke -
udtrykte sig om at blive lærerinde: - En lærer skal kunne regne. Og 
kvinder kan ikke regne! 

Trods beskedne forkundskaber kom hun på seminarium, og da 
matematiklæreren i den første time for gennem de vigtigste grund
sætninger og spurgte: - Forstår De det, mine damer? - var Thora den 
eneste, der rakte fingeren op og sagde, at hun ikke havde forstået det 
mindste. Den holdning - at vove og turde noget - holdt hun fast ved 
hele livet. 

1901 blev hun ansat ved skolevæsenet i Ålborg. Som 54-årig blev 
hun skoleinspektør. I årene forinden var hun aktiv i Det radikale Ven
stre, i Dansk Kvindesamfund og i Danmarks Lærerforening. Her var 
hun i mange år i hovedbestyrelsen. Som medlem af Danske Kvinders 
Nationalråd var hun udsending til internationale stævner i Europa og 
USA. 

En særlig indsats gjorde Thora i Den store Lønningskommission i 
1917-19. Her var hun eneste kvindelige medlem. Ikke mindst hendes 
indsats og gode argumentation føtte til, at tingene ændredes, så der 
blev lige løn for lige arbejde. Fra 1920 betød det, at kvindelige lærere 
fik det satrune i løn som deres mandlige kolleger. Danske kvinder 
belønnede efterfølgende Thora for hendes kamp med en pengegave. 
De overbragte hende 10.000 kr. En hulens masse penge. Dengang. 

Thora døde i 1954. Hun ligger begravet i familiegravstedet i Ø. Hur
up. Thora Pedersen ydede ikke sin pionergerning forgæves. For nog
le år siden udkom en biografi om hendes arbejde, ikke mindst for 
kvindelige lærere. Biografien kan læses med udbytte. 

Harald 
Harald blev født som fjerde barn i flokken. I 1878. Efter konfirmation 
kom han i maskinlære i Bælum. Han udmærkede sig med en fin
gersnilde, man ikke var fmvænt med. Han var med egnens dialekt 
"god til at makke". Harald ville dog mere end være landsbysmed. Han 
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rejste til København. Her fik han maskinisteksamen, og som sømine
assistent i flåden arbejdede han med torpedoer og var med på togter 
til bl.a. Middelhavet. 

I 1917 mistede han ved en ulykke sit ene øje og blev pensioneret 
som 40-årig. Da var han ansat ved el-værket på Frederiksberg. Ulyk
ken holdt ham dog ikke tilbage. Han havde fået forbindelse med dyre
fysiologen, professor August Krogh (senere nobelpristager). De to 
arbejdede tæt sammen. Professoren forskede. Harald opfandt appara
ter og ting og sager. 

I 1925 grundlagde han sammen med sin yngre bror, Thmvald, virk
somheden Novo. De begyndte at arbejde med insulin, efter at to cana
diske læger i 1922 havde fremstillet den første medicin mod sukker
syge. I 1923 var insulinen - via August Krogh - kommet til Danmark, 
og det lykkedes de to brødre at fremstille en stabil, steril opløsning af 
insulin i ampuller. Indtil da var insulinen præsenteret i tabletform Den 
skulle patienterne opløse i vand inden injektion. 

Harald døde i 1966. 

Thorvald 
Den tredje søn, Thmvald, fødtes 1887. Han var den yngste af de ti. 
Thotvald gik andre veje end broderen. Som knægt tumlede han rundt 
i det vidtstrakte område, samlede planter og læste botanik, men hav
de alligevel beskedne kundskaber, da han kom til realskolen i Hobro. 
Med hjælp fra en ældre bror, der læste til lærer, lykkedes det Thorvald 
at komme så meget efter "stoffet", at han fik realeksamen. Herefter gik 
det gelinde. Han blev elev på Hobro Apotek, rejste siden til hoved
staden og blev cand. pharm. i 1910 med l. karakter. I 1925 grundlag
de han sammen med sin ældre bror Novo. Thotvald døde i 1961. 

Historien om Novo, der siden udviklede sig til en af dansk industris 
svætvægtere, kan læses i bogen »Livet på Novo ... Historien er mester
ligt fattalt af Helge Richter-Friis 0991). 

Fra det gamle lærerhjem i Ø. Hurup udgik gennem årene utallige 
breve til slægten. N. C. Pedersen fulgte også starten på Novo. Han var 
bekymret. Skrev, at "det forekom ham som et dristigt og voveligt fore
tagende ... Det er en kendt sag, at de første år med Novo var mere end 
vanskelige for de to brødre og deres familier. Der var ikke meget at 
gøre med, og historien her fmtæller, hvordan sparsommeligheden gik 
igen: En dag hentede Thorvald på sin cykel en fem-liters flaske med 
sprit. Spritten brugtes til at udtrække insulinen. Han væltede med cyk
len, men greb behændigt om flasken, så den ikke knustes. I stedet 
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brækkede han kravebenet. Kravebenet voksede sammen uden læge
hjælp, for - som han tilføjede - "vi skulle jo spare". 

På et tidspunkt blev storesøster Thora fra Ålborg også inddraget i 
Novo. Hun trådte til med lån, så brødrene kunne fortsætte, hvad de 
var igang med. 

Fordele ved Øster Hurup 
Omvendt høstede Ø. Hump også fordele, da det begyndte at glide i 
smør for Novo - og penge begyndte at strømme. 

Da havnen byggedes i 1930'erne, var det bl.a. med hjælp fra Novo
brødrene. De var også med til at finansiere vandværk og isværk, og 
den dag i dag minder et areal syd for byen - med offentlig adgang til 
vandet - om byens aner. Arealet er kendt som Novo-arealet og er 
oprindelig en del af den hedejord, som deres far, den gamle lærer, 
søgte at dyrke. 

Øster Hurup har stadig sine minder om lærer Pedersen og hans efter
slægt. Her er det Novo-arealet syd for byen. Arealet er skænket offent
ligheden af Novo-brødrene - og er i dag et af få ubebyggede områder 
med direkte adgang til Kattegats badevand. 
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De sidste år 
Tilbage til den gamle lærer Pedersen. Han fortsatte med skolen. Lod 
sig først pensionere som 71-årig. Da havde han undervist i Ø. Hurup 
i 45 år. Året før (1914) havde familien bygget en aftægtsvilla tæt ved 
skolen. Her fik fruen ni år, inden hun døde. Lærer Pedersen 26 år. Han 
døde 1941 , 98 år gammel. 

Han mistede flere af sine børn undervejs, og der var store sorger i 
slægten. De sidste leveår var han tunghør og næsten blind, men ellers 
åndsfrisk. Så længe han overhovedet kunne, holdt han sig i form ved 
at save og kløve brænde, ofte flere timer daglig, samt ved at gå lange 
ture. 

Jørgen Taubro 
journahst, Hadsund 

Kileler til denne historie er primært slægtsbogen om Niels Chr. Peder
sen og Karen Marie Anclersens forfædre og efterkommere. Slægtsbo
gen kan nærlæses på lokalhistorisk arkiv i Ø. Hurup. Slægtsbogen er 
afsluttet 1979. Den er redigeret af Helge Pedersen, sønnesøn af N. C. 
Pedersen, i samarbejde med Kirsten Sejrsgaarcl-Jacobsen, efterkommer 
af Harald Pedersen. En anden kilde er Helge Richter-Friis's bog "Livet 
på Novo" fra 1991. Endvidere notater af Thora Pedersen, skrevet 
omkring 1950. 
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Romanske gravsten 
i og ved Vokslev kirke 
AfOleFærch 

I Vokslev kirke og på kirkegården findes 4 gravsten af stor ælde, nem
lig 2 sten i sideskibet, en sten i tårnet og en sten på kirkegården ved 
flagstangen nordvest for indgangen til tårnet. 

Den ene sten i sideskibet er over Laurids Jensen, + 1595, og hans 
første hustm. Stenen er fundet under gulvet ved restaurering af kirken 
i 1987 og er opsat på nordvæggen i sideskibet Den anden sten i side
skibet er over Anders Jensen i Bindemp, + 1649, hans hustm Vibeke 
Hansdatter og nogle børn. Den ligger i gulvet under den vestre stole
række i sideskibet Begge disse sten er nærmere omtalt i min artikel i 
Himmerlands og Kjær herreds årbog 2001. Her omtales den romanske 
sten i tårnet og den romanske sten på kirkegården. 

Stenen på kirkegården 
Stenen på kirkegården er svagt trapezformet, ca. 168 cm. lang, ca. 58 
cm. bred foroven, ca. 49 cm. bred forneden og ca. 11 cm. tyk. Side
kanterne er affaset ca. 2-3 cm. Den er udfø1t i lysebrunt granit. Stenen 
ligger øst - vest med den brede ende mod øst og med fald mod vest 
stort set svarende til terrænets fald og med oversiden næsten i terræn, 
således at siderne ikke er synlige. Ved den brede ende, som er place
ret mod øst, er placeret en halvcirkelfonnet granitsten, der formo
dentlig er en ubmgt vinduesoverligger, og ved de øvrige kanter er 
anbragt nutidige granitbrosten. 

Stenen er meget slidt, formodentlig som følge af at have ligget i kir
kegulvet i århundreder, men er naturligvis også slidt af vejr og vind. 
Placeringen øst - vest tolkes ofte som udt1yk for, at der er tale om den 
oprindelige placering, men det er sikken ikke tilfældet her. 

Udsmykningen lader sig kun ane ved bestemte belysninger sidst på 
eftermiddagen, når solen kaster lange skygger eller hvis stenen har 
været fugtig. Langs overkanten anes en meget utydelig inskription, 
der er tolket som NICOLAVS. 1 Hemnder muligvis endnu en tekstlinie 
på et udsnit af en cirkel. Ordlyden har dog ikke kunnet tolkes. Under
side og sidekanterne har det ikke været nmligt at få adgang til at se. 
Det vides således ikke, om den eventuelt er udsmykning her. 
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Stenen på kirkegården. 

Hovedelementet er et langstrakt processionskors udformet som et 
Georgskors med akse svarende til midteraksen i stenen. Umiddelbar 
under selve korset ses bæreknoppen, hvorigennem der blev stukket 
en bærestang for fordeling af vægten på 2 personer, når korset blev 
båret i procession. Korsets stav afsluttes forneden på en halvcirkel. 

Umiddelba1t over korset er der 4 stk. ca. 4-5 cm. dybe huller med 
diameter ca. l tomme anbragt med lidt forskellig afstand til midterak
sen. De 4 huller synes ikke at være oprindelige, men indhugget på et 
senere tidspunkt, idet de to øverste synes at ødelægge den oprindeli
ge inskription her. Deres funktion er ikke klarlagt. Det øverste blad i 
korset er gennembrudt af en ca. 2 cm. bred fure, som heller ikke synes 
oprindelig. 

Langs korsstaven er på hver side placeret 3 halvcirkler med diame
ter på ca. 30 cm. En tilsvarende halvcirkel er anbragt under den halv
cirkel, som korsets stav står på. Korset skal sikkert symbolisere Jesu 
kors på Golgata . I de 7 halvcirkler findes udsmykning, med hvad der 
synes at være forskellige blomster eller planter. Mellem korsets stav og 
halvcirklerne anes også udsmykning, der synes at være kors og blom
ster eller blomsterranker. I et felt synes at være et våbenskjold med et 
kors. 

Alle elementer er dannet med udhuggede konturlinier, hvilket må 
siges at være en simplere form i forhold til f.eks. udformning som re
lief, der kræver borthugning af større stenmængder. 

Umiddelbart betragtet synes stenen udformet efter en lodret syrn-
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Stenen på kirkegården. 

metriakse gennem korsets stav. Ved nærmere eftersyn og opmåling 
konstateres imidlertid, at korset ikke står nøjagtigt i stenens midterak
se, men er forskudt ca. 3 cm. Denne forskydning kan måske skyldes 
at der på et tidspunkt er blevet borthugget et stykke langs denne side. 
Endvidere konstateres, at korset har en lille hældning i forhold til 
aksen, ligesom halvcirklerne langs korsets stav ikke er lige overfor 
hinanden. 

Stenen er klart en gravsten af romansk type. I sin udformning min
der den meget om flere romanske gravsten. Det er f.eks . gravstenen 
over kong Harald Hen, død 1080, som findes i Dalby klosterkirke i 
Skåne, gravstenene over prins Buris og Liden Kirsten på Vestervig kir
kegård fra o. 1170 og en ligsten over Atto, kannik i Vestervig, død 
1217.2 Også lokalt findes sten med stor lighed. Det er f.eks. en 
romansk gravsten indmuret i murværket i tårnet på Løgsted kirke.3 

Denne sten viser også halvcirkler langs korsets stav, men arrangeret 
på en anden måde. Dekorationen med blomster kan minde noget om 
en romansk sten indsat i Sebber kirkes korgavl.4 

105 



En romansk gravsten fra Tyrstrup kirke, Sdr. Tyrstrup herred, 
Haderslev amt, har en udformning meget lig stenen ved Vokslev kir
ke. Her er halvcirklerne dog sinusformede bølge-ranker. Denne sten 
har også udsmykning på siderne, så det kunne være interessant at få 
lejlighed til at efterse Vokslev stenen. Også en sten i Vilstrup kirke i 
Haderslev amt har en tilsvarende udformning med kors og blomster
dekoration. En sten fra Hunsttup kirke, Hillerslev herred, Thisted amt 
har samme udformning af kors og bæreknop, men korset hviler her 
på en trekantformet Golgata høj og der er ingen anden dekoration. 5 

Stenen er efter sin tid meget rigt udsmykket, og det er givetvis et 
udttyk for, at den gravlagte har været en betydningsfuld person. Tids
mæssigt skal stenen vel placeres i perioden fra 1200-1300. Der er 
givelVis rale om en af kirkens første præster, maske den første, der 
efter den latinske inskription må have heddet Nicolaus, eller på dansk 
hr. Niels. 

Stenen i tårnet 
Stenen er opsat på tårnets vestvæg umiddelbart til venstre, når man 
går ind. Den er udført i sortbrun granit og måler 99 cm. i højden, er 
53 cm. bred foroven og 45 cm. forneden. Tykkelsen er ca. 14,5 cm. 
Den er opstillet på en lille muret sokkel udføtt som liggende rulskifte 
i gule, nutidige mursten, som ikke passer specielt godt til stenen og 
tårnrummets ellers hvidkalkede vægge. Den står ca. 5 cm. fra tårnets 
vestvæg. Mellemrumn1et er udfyldt med mørtel. 

Ved alle 4 kanter er udført en profilering, der først statter med en 
konveks form og herefter går over i en konkav form således, at der 
dannes et billed- og tekstfelt, som på alle dimensioner er ca. 10 cm. 
mindre end stenens dimensioner. 

Stenen synes ikke slidt ved f.eks. at have ligget i et befærdet gang
areal. Den har sikkett tidligere dækket over eller været opsat ved en 
grav inde i kirken. Noget kunne tyde på, at den med den profilerede 
kant er tænkt stående eller ophøjet i kirkegulvet. I øverste venstre 
hjørne af stenen er der slået en skal af i forsiden, og tekst og udsmyk
ning er flere steder beskadiget. 

Udformningen af stenen synes inspireret efter et kistelåg med tagryg 
facon, men har dog ikke længden hertil, som det er tilfældet med ste
nen på kirkegården. Den synes inspireret af stenen på kirkegården 
eller et fælles forbillede. Den minder i udformning noget om en sten 
over præsten Tue, +mellem 1201 og 1209 og kannikken Atte, + 1217, 
Vestervig kirke. 
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Stenen i tårnet. 

QVID SIT H(OM)O o CENU(M) Q(UI) 
D: CARNI 

S. G' L[(O)RIA] D o F(ENUM) MAGNYS [lAM] 
(TA)CEO 

MORGVUS DIACEO 

I dansk oversættelse 9: 

HVAD ER MENNESKET 
KØD 

HVAD ER KØDETS ÆRE HØ 
NU TIER MAGNUS 

HER LIGGER JEG DØD 
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Stenen i tårnet. 

Langs alle sider af billedfeltet er placeret en tekstlinie, dog er der to 
linier ved den højre langside. Midt ned ad stenens længdeakse anes 
en tagryg. Umiddelbart ovenfor det nederste tekstfelt er placeret en 
stående lilje, hvis midterlinie går over i tagtyggen. Liljen forneden ses 
også på Attos ligsten i Vestervig kirke.7 

Teksten kan tydes ved det rigtige sidelys fra tårnrummets sydvin
due, dog er der nogen usikkerhed ved de beskadigede områder. Tek
sten læses i 5 linier, linie l fra øverste højre hjørne og nedad, linie 2 
langs underkanten, linie 3 op mod overkanten, linie 4 langs overkan
ten og linie 5 ned langs linie l, idet teksternes bundlinie hele tiden 
vender ind mod stenens midte og idet i hvert fald afslutningsbogsta
vet i l. og 2. linie er tmkket over i den næste linie. Teksten er rimet 
latin med talrige forkortelser Forkortelserne er angivet i runde paren
teser bogstaver og ulæselige, beskadigede eller manglende bogstaver 
i firkantet parentes.8 

Teksten er udformet med forbillede i den klassiske romerske mo
numentalskrift med ene store bogstaver, versaler, kaldet majuskel
skrift. Bogstavhøjden bliver gradvist større fra den nederste smallere 
ende af stenen mod den øverste bredere del, og indskriften kan da 

lOS 



ikke betegnes som en ren majuskelindskrift, som er karakteriseret ved, 
at alle skrifttegnene er lige høje med top og basis berørende to virke
lige eller tænkte, parallelle linier. Tolkningen af de enkelte bogstaver 
er sket ud fra Danske Indskrifter af Anders Bæksted. 10 

Bogstavet C, I, L M, O, R, S, T, V og U er i den klassiske form. Bog
stavet D forekommer i to typer, nemlig den klassiske form og en 
særform, en såkaldt unicalform. Bogstavet A er det klassiske, forsynet 
med en vandret stav over toppen. Bogstavet E er udformet som en 
unicalform. Bogstavet F i F(ENUM) i 3. linie må også betegnes som en 
unicalform. Bogstavet G forekommer som en udvikling af den klassi
ske form. Bogstavet H er en unicalform, nærmest svarende til minusk
len h. Bogstavet N findes i den klassiske form og en unicalform i ordet 
Cenu(m) i første linie, der nærmes svarer til minusklen n. Bogstavet Q 
forekommer som den klassiske form, men med understregen trukket 
mere ud. 

I linie S, forekommer en såkaldt ligatur, en sammenskrivning af 
bogstaverne O og R. Som interpunktion- adskillelse mellem ord
ses efter HO(MO) en lille cirkel, foran CARNI i 3. linie et kolontegn, 
efter CARNIS et punktum, over G-et i Gloria en apostrof, der vel anty
der undladelsen af bogstavet O og foran F-et i F(ENUM) en lille cir
kel. 

Bogstaver er de fleste steder pyntede med små sporer ved top og 
fod, karakteristisk for den såkaldte gotiske majuskel, der i det 14. 
århundrede udvikledes fra den klassiske romerske majuskel, en udvik
ling der også førte til, at skikken med rene majuskelindskrifter var 
vigende fra o. 1350 og ophørte omkring 1400. 

Stenen er klart en gravsten over en af kirkens første præster. Med 
hensyn til stenens datering kendes præsten Ritge1t Henriksen i Voks
lev fra de skriftlige kilder fra 26.3.1380 - 5.6.1426 og hans efterfølger, 
hr. Lokke nævnes i perioden 1436- 1456. Stenen synes klart at ligge 
før deres tid. Ud fra dette og i øvrigt ud fra udformning og tekst skal 
stenen da formodentlig tidsfæstes til o. 1300-1380. Efter indskriften må 
det være det være en gravsten over præsten hr. Magnus. 
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Afslutning 
De romanske gravsten i og ved Vokslev kirke er enestående monu
menter fra en svunden tid. Sikkert er de over to af kirkens hidtil 
ukendte præster, hr. Niels og hr. Magnus. Stenen i tårnet har en 
udmærket placering, men det ville være smukt, hvis den lille gul
stenssokkel, den er opstillet på var hvidkalket som det øvrige interiør 
i tårnet. Stenen på kirkegården er meget udsat for vejrliget og med 
tiden vil inskriptionen sikkert forsvinde. Et ønske for stenens fremtid 
må derfor være, at også den ved lejlighed blev placeret på et passen
de sted i kirken, f.eks. i tårnet, sådan at den var bedre sikret for efter
tiden. 

Noter: 

Ole Færch 
Ingeniør, Aalborg 

l. Trap Danmark, 196o, s. 1074 angiver en majuskelindskrift, måske 
NICOLAUS. 

2. A. Fabritius, Illustreret Danmarkshistorie bd. l. 
3. De Danske kirker, Himmerland s.140, G.E.C. Gad. 
4. De Danske kirker, Himmerland, s. 176, G.E.C. Gad. 
5. Danmarks Kirker, Haderslev amt, Nationalmuseet. 
6. Danmarks Kirker, Thisted amt, Nationalmuseet. 
7. A. Fabritius, Illustreret Danmarkshistorie bd. I, s. 300. 
8. Tolkningen er delvist baseret på Nationalmuseet tydning fra en 

besigtigelse i 1932. 
9. Efter Trap Danmark, Aalborg amt s. 1072 

10. Anders Bæksted, Danske Indskrifter. En indledning til studiet af 
dansk epigrafi, København 1968. 
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Museets udgravningsaktivitet 

Af Museumsinspektør Bjarne Henning Nielsen, 
Vesthimmerlands Museum 

Vesthimmerlands Museum har i 2001 foretaget en del udgravninger. 
Der har været tale om udgravninger financieret af Rigsantikvarens 
Arkæologiske Sekretariat (Malle Langhøj, Malle Langhøj syd, Næsby 
Østergård og Oustruplund), andre er betalt af Aars Kommune (udgrav
ningerne på Stenildvad), Skov-og NaturstyrelseniRAS (skovrejsnings
sager i Alstrup og evt. Aars Skov). De enkelte udgravninger er udføtt 
under ledelse af museumsinspektør Bjarne Henning Nielsen og i peri
oder har stud.mag. Mette B. Larsen, samt cand.phil. Rikke Isler været 
ansat som medhjælp. Udgravningerne på Dustruplund er udført under 
daglig ledelse af Rikke Isler. 

Desuden er gennemført tilsyn med jordafrømning i nye grusgrav
ningsområder (Bjørnstrup og Oustruplund) og endelig arkivalsk kon
trol og besigtigelser af nogle skovrejsningsområder og en del lokal
plansager i Aars, Løgstør og Farsø kommune. 

VMÅ 2148 Malle Langhøj (ca. 4000-3500 f.Kr.) 
En af museets store udgravninger i de seneste år er Malle Langhøj, 
hvor der er undersøgt en langhøj fra den allertidligste bondestenalder. 
I tilknytning til denne høj er fundet veludformet og smukt ornamen
teret keramik, samt en del fine flintredskaber. 

V71.iA er forkortelse for Vesthimmerlands 
Museum, Års. Hvert enkelt sagsførende 
museum i Danmark har sin særlige 
forkortelse på tre bogstaver. De fleste 
museer vælger de1på at sætte en fOJ1-
løbende nummerering efter forkOJ1el
sen. Et nyt nummer for hver ny sag 
eller udgravning, stor eller lille. 

V71.iA 2148 Malle Langhøj. Dele af et 
smukt udført lerkar af Valtingtype fra 
den tidligste yngre stenalder. Karret er 
fundet i den ældste langhøj. 
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VMA 2148 Malle Langhøj. 
Resterne af det første dysse

~~i11 kammer. Alle de store sten 
~~~ ........... .;.;:_· 

blev fJernet i begyndelsen af 
1900-tallet eller før. Men 
bundbrolægningen med 
begravelsen var næsten helt 
bevaret. 

I 2001 blev gravhøjens østlige ende fundet og udgravet og med årets 
udgravning er også udgravningerne her afsluttet foreløbig. Vi kan 
opsummere, at der et par århundreder efter en langhøjsfase fulgte en 
såkaldt megalitisk fase (dysse- og jættestuetid). Storstensgravene fra 
denne fase blev anlagt oven i den eksisterende gravhøj og med det 
ældste anlæg (en stor dysse) placeret ikke langt fra østenden af den 
gamle gravhøj. På bundbrolægningen inde i kammeret fandtes rester
ne fra den første og nok eneste begravelse i dette gravkammer. Der 
var lidt kraniefragmenter bevaret, men først og fremmest var fundet af 
en ravhalskæde interessant og vigtig, idet nogle af peiletyperne ude
lukkende hører til i den tidlige bondestenalder. Ti meter vest for den
ne blev lidt senere opført en jættestue (det vil sige en dysse med en 
stenbygget gang, der vender mod syd) og yderligere ti meter vest for 
endnu en jættestue. Endelig ti meter videre mod vest lå resterne af det 
formentlig vestligste kammer. Hvorvidt dette var en dysse eller en jæt
testue er lidt usikkett. Nogle få fund af keramik i meget yngre anlæg 
syd for kammeret tyder på, at der var tale om en jættestue. De to vest
ligste kamre var meget ødelagte, men fund af ravperler m.m. og ikke 
mindst stenspor efter kamrenes bæresten viser, at kamrene er ægte 
nok. Syd for de to midterste katme lå lag af fint ornamenteret kera
mik. Der er tale om såkaldte offerlag, idet det i jættestuetid var skik at 
placere smukke lerkar udenfor indgangen til kamrene. Det er sand
synligt, at det er resterne af et sådant offerlag foran det fjerde grav
kammer, der blev fundet i smågtuber, der ellers først blev gravet i den 
ældre jernalder flere årtusinder senere. Offerlaget i øvrigt er sikkert 
først blevet pløjet op i helt moderne tid. 

Malle Langhøj har altså indeholdt fire storstensgrave liggende på 
række. 
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VMA 2148 Malle Langhøj. 
Udvalg af smukt ornamente
ret keramik fra jættestuefa
sen. Keramikken blev fundet 
i et offerlag i det fri uden 
kamrenes indgange. 

Men der skulle komme mere til. De fire kamre var oprindeligt dækket 
af en høj bygget af sand. Denne gravhøj blev kronet af et tæppe af 
tætlagte marksten. Allerede inden dette stentæppe blev dækket af 
tilføgent sand og plantedække blev der på stedet gravet et system af 
lange, stejlvæggede mere end fire meter dybe og foroven ca. to meter 
brede grøfter. En grøft synes at forløbe stort set gennem hele udgrav
ningsfeltet fra nordøst til sydvest og andre grøfter er fra andre retnin
ger sluttet på denne. Med korte mellerruum var placeret smalle, nær
mest rørformede, lodrette skaktlignende neddybninger i grøfterne. 
Disse rakte fra bund til top. Der kan være tale om de formuldede 
rester af ekstremt dybt funderede stolper, eventuelt udhulede. Grøf
terne var så kastet til igen efter at "stolperne" var placeret. Vi kan end
nu ikke tale om formålet med dette mærkelige anlæg, da det tilmed 
er første gang et sådant erkendes i hvert fald her i landet. Men vi kan 
og vil vende tilbage om nogen tid, når der i samarbejde med arkæo
loger fra for eksempel Moesgård og Nationalmuseet er udarbejdet en 
plan for, hvordan man bedst griber den videre forskning og udgrav
ning an. 

Malle Langhøj var et overordentlig kompliceret oldtidsanlæg, men 
når der bliver løst op for problemerne, er det sikkert, at lokaliteten vil 
bidrage meget positivt til vor viden om de ældste bønder i Danmark. 

VMÅ 2299 Malle Langhøj Syd (ca. 160-500 e.Kr.). 
Det har i mere end 70 år været kendt, at der har ligget en bebyggel
se fra den ældre jernalder i Malle. Kulturgeografen og arkæologen 
Gudmund Hatt foretog i 30'erne udgravninger mindre end hundrede 
meter fra langhøjen. Lokaliteten blev kendt som landsbyen Malle 
Degnegård. Siden er foretaget yderligere udgravninger i forbindelse 

113 



med anlæggelsen af hovedvejen Løgstør - Viborg. Mens stenalder
højen blev udgravet, blev der også registreret en del nærmest cirkel
formede, smalle grøfter og en del stolpehuller, smågruber, kogestens
gruber samt forløb af hegnsgrøfter. Alt dette liggende umiddelbart syd 
for langhøjen. Museet lod foretage en gennemgang af området med 
dels metaldetektor, dels en nøje rekognoscering. Herved blev der fun
det to ringfibler, lidt anden bronze, et par glasperler, en ildslagnings
sten af kvartsit og ikke mindst to romerske sølvmønter, denarer. Møn
terne blev fundet nær hinanden og der kunne være tale om, at de 
måske var del af et depotfund. Mønterne var præget dels under kej
ser Vespasian (77-78 e.Kr.), dels under kejser Antoninus Pius (senest 
160-161 e.Kr.). Med en vis omløbstid er det muligt, at mønterne er 
kommet i jorden nogen tid efter, vel omkring 200 e.Kr. Museet ønske
de at finde ud af om der var flere romerske mønter eller anlæg, de 
kunne sættes i forbindelse med på stedet. Derfor blev der foretaget en 
mindre afrømning af pløjejorden hvor mønterne var fundet. Der blev 
her fundet stolpehullerne efter et mindre hus, men der blev ikke fun
det flere metalgenstande. Mønterne kan have ligget i forbindelse med 
huset, men helt sikkert er det ikke. Men møntfundet, de øvrige fund
ne genstande i pløjelaget og huset viser dog, at der her ligger en 
bebyggelse, som er yngre end den bosættelse Gudmund Hatt og sene
re Jens Nielsen fra Aalborg Historiske Museum foretog. Der er med 
andre ord foretaget en mindre flytning af bebyggelsen. 

Endnu længere mod syd på samme mark er fundet en række gen
stande af bronze, f.eks. visse smykkeformer som viser, at bosættelsen 
fortsatte videre op i tid. Men om der er tale om bebyggelsen eller en 
gravplads, der er ved at blive pløjet op, er uvist. 

VMÅ 2155 Næsby Østergård (ca. 2400 f.Kr.) 
Et af museets gamle hængepaltier er taget op igen. Det drejer sig om 
en overpløjet og vanskeligt erkendbar høj på Carsten Laustsens mar
ker i Næsby. 

Det var aldeles usikkert, hvad der skulle komme ud af undersøgel
sen. Men der blev foretaget en afrømning af muld over et 500 kva
dratmeter stolt område, hvor gravhøjen formodedes at have ligget. I 
centrum sås til vor skuffelse et større området, som var helt omrodet 
i et forsøg på at fjerne sten fra stedet. Til vor glæde viste det sig dog, 
at der omkring et formodet centtum af gravhøjen var anlagt et antal 
jordfæstegrave, som hver især tangerede højens ydre omkreds. Ved at 
fjerne det moderne arnrodede fyldskifte i centrum viste det sig, at der 
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VMA 2251 Næsby 
Østergård Antropo
logen Pia Bennicke og 
konservatorerne Han
ne og Lone Billeschou 
jubl i færd med ud
gravningen af spæd
barnet. Graven blev 
taget op i et præparat 
og udgravningen fore
taget under de bedst 

mulige forhold inden døre på Nordjyllands Amts Konserveringsværk
sted i Hamme1· Bakker. 

under dette lå en urørt og ubeskadiget centralgrav, altså den grav, som 
højen oprindeligt var kastet op for. De andre må være anlæg lidt sene
re i forhold til denne. Samtlige grave var meget små og desværre oftest 
fundtomme. Men enkelte gav vigtige oplysninger, ikke mindst om de 
andre grave. 

I to af de tangerende grave blev fundet rester af kranie og tænder, 
i en tredje et lille, ornamenteret, stejlvægger bæger fra den seneste 
fase af stenalderens Enkeltgravskultur (ca. 2400 f.Kr). Dette bæger 
daterer faktisk de øvrige grave, som var anlagt i satrune cirkelslag. I 
en af jorddyngerne blev fundet spidsen af en fint tilhugget flintdolk, 
som må stamme fra en udpløjet grav, der har været placeret højere i 
gravhøjens fyld på samme måde som to smukke flintdolke, der blev 
fundet på stedet i forbindelse med omtalte stenudrydning og som er i 
gårdejerens besiddelse. Sådanne dolke hører til i den seneste stenal
der umiddelbart efter Enkeltgravskulturen. Den ældste grav var altså 
den nedre centralgrav. 

VMA 2251 Næsby 
Østergård Udgrav
ning af spædbarnet. 
Der ses tydeligt ribben 
og overarmsknogler. 
Der kan skimtes kra
nieknogler fra det 
sammentrykkede 
hoved. 
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VMÅ 2251 Næsby Østergård. Et præparat 
med et tandsæt fra en anden grav på Næs by 
Østergård. Ingen caries, men ret stærkt ned
slidt allerede i en alder af 18-20 år. 

Den var, som de øvrige grave, Wle, kun 1,20 x 0,6 meter og til alles 
store overraskelse var knogler meget velbevarede. Foreløbig kan vi 
sige, at den døde har været et lille barn, næppe over seks måneder 
gammel. Nogle få ravperler i graven må have være syet på barnets 
dragt eller det klæde barnet kan have været svøbt i. Ved nærmere 
eftersyn af skeletmaterialet og fundforholdene i de andre grave viser 
det sig, at der der også var tale om børn. Det er vor konklusion, at 
hele gravhøjen i det mindste i den ældre fase udelukkende har været 
anvendt til barnebegravelser. 

Dette er uhyre sjældent og når hertil lægges det velbevarede bar
neskelet (hvilket er næsten helt ukendt både i denne periode såvel 
som fra oldtiden i øvrigt), så har museet fået tilført et meget betyde
ligt fund til sin samling. 

Så meget desto mere mærkeligt er det, at der mindre end 500 meter 
øst for denne gravhøj i 1970 var udgravet endnu en gravhøj, hvori de 
bevarede skeletdele også viste, at der kun var begravet børn. Date
ringen var tilmed ganske den samme. I Danmark kendes fænomenet 
ellers kun fra en gravhøj lige syd for Virksund. 

VMÅ 2308 Næsby 
Vest for produktionshøjskolen i Næsby, hvor skolen påtænkte at 
opføre nye bygninger, foretog museet en prøvegravning for at under
søge om der fandtes bebyggelsesspor fra den bosættelse fra vikinge
tid, der skal findes i Næsbyområdet (Ryttergraven fra Næsby er et af 
museets fine fund). Men på dette sted var undersøgelsen negativ. 
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VMÅ 13, VMÅ2311, VMÅ2312, VMÅ2313 
(ca. sen stenalder, yngre bronzealder, ældre jernalder) Stenildvad 
En del af museets arbejdsområde, hvor der lagt mange kræfter i 2001, 
er på Stenildvad, hvor Års Kommune skulle foretage byggemodning 
og udstykning. 

På den højeste del af Stenildvad udgravede museet for snart mange 
år siden dele af en landsby fra tiden omkring Kristi fødsel (VMÅ 13). 
Udgravningen foregik i det tracee, der siden blev til Markvænget 
Bosættelsen, vidste man, fmtsatte mod syd, men en udgravning her 
måtte vente til bedre tider. 

I forbindelse med Aars Kommunes aktuelle planer om udstykning 
af området foretog museet en prøvegravning af de resterende dele af 
landsbyen (det meste) for at fastslå dens udbredelse og bevaringstil
stand, samt anslå omkostningerne ved en udgravning. Det viste sig 
snart, at bevaringstilstanden var særdeles god, med huse i flere lag og 
velformede brolægninger af sten som gangstier og indgange til huse
ne. Samt meget mere. 

Det var klart, at det ville blive dyrt at udgrave dette komplicerede 
oldtidsminde og Aars Kommune indvilgede i at lade området henlig
ge som et grønt område, indtil det uomgængeligt måtte drages ind i 
byplanerne igen. 

Men nær jernalderlandsbyen lå også nogle overpløjede og jævnede 
gravhøje (VMÅ 2311, VMÅ 2312, VMÅ 2313), samt endnu en høj, som 
dog som landsbyen kunne få lov til at ligge hen til senere. Et par af 
gravhøjene var gamle kendinge af museet. Det vides, at der i forbin
delse med udjævningen er optaget fire gravurner fra yngre bronzeal
der i en af højene (VMÅ 2312) i en anden, en såkaldt ansigtsurne, også 
fra yngre bronzealder. Udgravningerne af højene blev derfor indledt 
med en del optimisme, selvom vi vidste, at højene ikke var urørt 
arkæologisk set. Men da vi også vidste, at de ældre fund var optaget 
usagkyndigt, var der stadig betydelige muligheder for at trække nye 
oplysninger ud af højene. 

V.MÅ 2312 Stenildvad. 
Den lille bronzepilespids 
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VMÅ 2312 var den sydvestligste af højene. Da overjorden var fjer
net, blev der optegnet hele 15 nye grave. De fleste var brandgrave fra 
den ældre jernalder og når det var muligt at datere gravene, da sam
tidige med landsbyen. Centralt i gravhøjen blev ved dennes bund fun
det en grav med de rensede brændte knuste knogler og en pilespids 
af bronze. Pilespidser af bronze er så sjældne, at de endnu ikke kan 
dateres som type. Fra Danmark kendes en enkelt anden og den er af 
en helt anden type. Men der findes dog en mulighed for ad omveje at 
få pilen dateret. Det har vist sig, at sammensætningen af bronzelege
ringen skifter igennem den lange periode, hvor igennem vi kender 
btugen af bronze. Kan vi få fastslået, hvilken legering vor pil består af, 
kan den også med stor sikkerhed dateres. Men uanset om den blev 
bmgt i den seneste stenaider eiier i den yngste bronzealder er fundet 
meget spændende. Ganske nær ved bronzepilens fundsted blev fun
det en pil af flint, som stammer fra den sene yngre stenalder (2400 -
1800 f.Kr.) 

I en overordentligt hårdt nedpløjet gravhøj (VMÅ 2311) lige syd for 
landsbyen blev fundet bunden af en jordfæstegrav fra ældre romersk 
jernalder (ca. 0-180 e.Kr.). Der var enkelte lerkarskår tilbage i gravfyl
den, samt en formstet jernkniv. I fylden fandtes også en del skærver 
af sten. Noget kunne derfor tyde på, at gravlæggelsen har været omsat 
med store sten i en stenramme. Disse er siden blevet pløjet på og 
mere eller mindre slået i stykker og siden fjernet fra stedet. 

Vel omtrent 100 meter sydøst for landsbyen lå endnu en gravhøj. 
Der var ingen meldinger om, at den skulle være udjævnet eller udgra
vet. Dens kuplede form antydede et velbevaret gravmæle. Men forti
dens mennesker var ikke dumme. Det viste sig, at man havde anlagt 
gravhøjen på en naturlig knold og man havde altså fået en synligt 
større gravhøj, end det man lagde arbejde til . Denne gravhøj var også 
ret nedpløjet, men ikke mere end der kunne uddrages vigtige oplys
ninger om lagdelinger, som havde betydning for tolkningen af anlæg, 
der blev benyttet eller anlagt efter højens opførelse. Det var en stor 
skuffelse at konstatere, at centralgraven var helt plyndret og ødelagt. 
Det var sket i nyere tid, for plyndringshullet var fyldt efter med røde 
og gule stumper af mursten og mørtel. Men i sydranden af gravhøjen 
var for mange år siden plantet et hegn af løvtræer, især elm. Det viste 
sig, at dette levende hegn dækkede over en mindre gravplads, som 
var anlagt i gravhøjens sydlige del, formentlig langt senere end den 
grav, højen oprindeligt var opført for. Tilsyneladende havde stedet 
været anvendt til begravelser i to tidsmæssigt adskilte perioder. Der 
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blev udgravet flere små, af sten satte kister. Men alle disse var des
værre helt fundtomme. Der var hverken gravgaver eller brændte ben. 
Kisternes type peger dog på, at de er anlagt i den yngre bronzealder 
(ca. 1000-500 f.Kr.). Men der var tre jordfæstegrave og fem brandgra
ve, der med sikkerhed kunne dateres til at være samtidige med den 
store landsbybebyggelse. I jordfæstegravene var de døde medgivet 
hele sæt af lerkar. Nogle store lerfade og småskåle var antagelig tænkt 
anvendt ved personlig hygiejne i det hinsides, andre kar må have 
indeholdt mad og drikke til rejsen til dødsriget. Blandt de øvrige fund 
i denne type grave bør nævnes jernknive og fibler af jern (en slags sik
kerhedsnål). Brandgravene indeholdt ud over de brændte ben fra den 
døde i et tilfælde en mulig skjoldbule, i et andet en fibula. Gmnden 
til, at jerngenstanden omtales så usikkert, skyldes, at forrustningen 
ofte er så vidt fremskredet, at man ikke kan genkende genstanden, før 
den er røntgenfotograferet. Vi har hele tiden vidst, at der aldrig har 
været anvendt moderne meget tunge landbrugsredskaber på disse 
overpløjede gravhøje. Under trærækken har der aldrig været pløjet 
med andet end heste eller stude. Vi kunne derfor kun blive glædeligt 
overraskede, når vi fik udgravet jordfæstegravene. Jorden i gravene 
var ikke trykket så hårdt sammen, som man ellers ser det på normalt 
dyrkede marker og derfor var lerkarrene næsten ikke ødelagte, men 
kunne tages op i hel tilstand. Det sker kun sjældent. 

Det er tilsyneladende kendetegnende for en del jernalderlandsbyer, 
at der kan knyttes flere samtidige gravpladser til. På Stenildvad har vi 
alene udgravet tre små pladser. Ved en tidligere lejlighed er der udgra
vet en grav ved Markvænget og der er flere steder observeret op
pløjede brandgrave. Det er nærliggende at slutte, at det må være hver 
enkelt gård i landsbyen, der begraver sine døde på egen gravplads. 

Denne gravhøj var dog ikke færdig med at afgive oplysninger. 
Højen var noget udpløjet og de lag, der var pløjet ud havde beskyttet 
blandt andet en ældre markflade (dyrkningshorisont). Vigtigt var, at 
denne ældre markflade selv skærmede et gammelt vejforløb. Der var 
lidt skår i hjulsporene og skårene var af jernalderkarakter. Dette 
vognspor regner vi med må komme oppe fra landsbyen, blev ledt 
uden om gravpladserne og ført videre mod det egentlige Stenildvad 
og måske over til Borremose. Opmålingen af hjulsporene synes at 
vise, at sporvidden af de vogne, der kørte her var mindst 0.9 meter og 
vel højst 1,2 meter. 
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VMÅ 2309 Dustruplund l 
I forbindelse med grusgravning blev udgravet en overpløjet gravhøj 
øst for Aars. Der blev ved udgravningen blandt andet gjort fund af 
produktionsaktiviteter i form af forskellige kogestensgruber. Denne 
aktivitet har sandsynligvis forbindelse til en boplads fra bronzealde
ren, som er fundet lidt nord for gravhøjen. Ved slutningen af ældre 
romersk jernalder (ca.100-160 e.Kr.) blev der anlagt en gravhøj med 
centralgrav. Graven indeholdt en kiste af træ, muligvis en bulkiste 
med låg lavet af langsgående planker med tværgående rigler. Grav
godset bestod af et læderbælte udsmykket med sølvnitter, samt få end
nu uidentificerede træ- og jerngenstande. I den nedsunkne fyld over 
kistelåget fandtes et større antal jerngenstande, heraf et større antal 
tragmenter at knive. Det er uklart, hvorfor disse jerngenstande er pla
ceret der. 

VMÅ 2310 Oustruplund 2 
Omkring 50 meter nordvest for højen blev der i forbindelse med en i 
øvrigt forgæves eftersøgning efter endnu en registreret gravhøj fundet 
nogle affaldsgruber med indhold af blandt andet keramik fra den 
yngre bronzealder. Disse anlæg har formentlig forbindelse til både 
kogestensgruberne under gravhøjen VMÅ 2309 som til tidligere udgra
vet bronzealderboplads nord herfor. 

VMÅ 2301-VMÅ 2303 Skovrejsningssager på Louns 
Museet har i de senere år anvendt mange kræfter på at beskytte de 
arkæologiske interesser i forbindelse med det, på landsplan, enorme 
anlægsarbejde, som skovrejsningsprojektet er. Det seneste år har dog 
ikke belastet museet så hårdt. Det er klatt, at når man forsøger at 
forøge det skovdækkede areal i Danmark fra 10% til 20%, så vil det 
påvirke ufatteligt mange endnu skjulte fortidsminder. Hyppigst anven
des reolpløjning til at forberede plantebedet og det siger sig selv, at 
denne type pløjning er totalt ødelæggende for alle fortidsminder, der 
ligger til og med denne pløjedybde (0,7-0,8 meter) . I dette vel visio
nære projekt har man blot glemt de arkæologiske levn, i hvert fald 
økonomisk. Der er næsten ingen penge til at foretage undersøgelser. 
Det er derfor blevet gængs metode, at der på de forskellige lokalite
ter foretages prøvegravninger, men ikke egentlige udgravninger. I ste
det skal arkæologisk interessante områder friholdes for beplantning 
og de friholdte områder indgår i skoven som lysninger. 
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Ved Brudkilde i Alstrup på Louns blev blev en velbevaret jernal
derbebyggelse friholdt, mens to andre prøvegravninger ikke gav resul
tater. 

VMÅ 2304 og VMÅ 2305 Skovrejsningssager på Louns 
Hos næstnaboen til Brudkilde blev der også friholdt en jernalderbe
byggelse. Museet har her tidligere foretaget en udgravning af et meget 
velbevaret hus fra omkring Kristi fødsel. Resten af bebyggelsen ser ud 
til at være lige så velbevaret. Et par hundrede meter nord for bebyg
gelsen gav et par søgegrøfter både bebyggelsesspor i form af stolpe
huller, men i den ene grøft blev registreret en brønd i en anden en 
grav. Dette ca. en tønde land store område bliver friholdt fra beplant
ning. Museet valgte dog at foretage en udgravning af den frilagte grav. 
Den var kun ca. 1,2 x 0,8 meter og 0,2 meter dyb. To-tre lerkar stod 
ved gravens sydvæg og den døde var medgivet jernkniv. Af den dødes 
påklædning var efterladt et bæltespænde af jern og en jernfibula (sik
kerhedsnål) til at holde kappen sammen. 

VMÅ 2317 Aars Skov 
I den allersydligste del af det område, der skal tilplantes som Aars 
Skov, blev foretaget en prøveudgravning. Det var her muligt i et min
dre del af området at lokalisere en bebyggelse, der stammede fra 
yngre bronzealder. Denne bebyggelses er ønsket friholdt for skovrejs
ning. I området udenfor bebyggelsen blev i et par søgegrøfter fundet 
rester af lerkar, der var nedsat for sig. Disse knytter sig antagelig til 
bronzealderbebyggelsen. Men hvorfor man foretog sådanne nedsæt
ninger er ikke til af forklare endnu. 

Bjarne Henning Nielsen 
Museumsinspektør ved Vesthimmerlands Museum 
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LITTERATUR OM HIMMERLAND 

OG KJÆR HERRED 

Udarbejdet af bibliotekar Tove Michelsen 
Bibliotekets Lokalsamling - Det nordjyske Landsbibliotek 

Litteraturlisten dækker perioden medio 2001 - medio 2002, det er ikke 
en fuldstændig bibliografi, men en inspirationsliste. Hovedvægten er 
lagt på lokalhistorie, slægtshistorie, erindringer og romaner. 

En detaljeret oversigt over litteratur om Nordjyllands Amt findes i 
Nordjyllandsbasen - en database, der indeholder bøger, tidsskrifter og 
artikler fra 1995 og frem. Desuden alle artikler fra samtlige årgange af 
"Fra Himmerland og Kjær Herred" (1912-) og "Vendsyssel Årbog" 
(1915-). 

Nordjyllandsbasen findes på Bibliotekets Lokalsamlings hjemmesi
de, her findes også andre interessante links tillokalhistorie og slægts
historie. Se www.njl.dk/lokalsamlingen 

HIMMERLAND OG KJÆR HERRED GENERELT 

25 år i nordjysk kunst l redaktion: Torben Wendelboe og Van 
Quang; billedredaktion: Ole Flyv, Peter Vilhelm Nielsen, Van Quang; 
historisk essay: Rolf Bagger: Aalborg Kunstpavillon, 2001. - 128 sider: 
ill. 
Billeder, skulpturer og andre kunstværker af omkring 100 nordjyske 
kunstnere fra de sidste 25 år. 
Udgivet i forbindelse med 25-året for stiftelsen af foreningen bag Aal
borg Kunstpavillon 

Barn af Himmerland. - Lions dubber i Himmerland. Bind l l/redak
tion: Leif Blindbæk m.fl. 2001. - 208 sider. 
Indhold: Poul Bjerre: En filosof på vej. Esther Dorthea Jensen: Erin
dringer fra min barndom og ungdom, del 2. Frode Kristensen: Det rej
sende folk: slægten Mundeling i Nibe. Robert Nielsen: 
Jernbanegades historie, del 2. Jens Randers: 35 års virke i grænselan
det. Mikael Sørensen: Dannebrogsmand. Peder Kruse Adsersen: Start 
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af Regnskabskreds og Landbrugscenter i Aalestrup. Henning Peder
sen: En sigøjner i Himmerland. Villiam Berthelsen: Afholdslogen 
.. Lyngblomsten•. J. Møller Jensen: Fiskeri fra Virksund. John Hegner 
Reinau: Mit liv i Vestbyen. Eriann Christiansen: Borgmester i Hobro 
Kommune. Laura Klitgaard: Ung i Himmerland 

Christensen, Søren 
Natur og landskaber i Himmerland: Rørbæk Center for social og 
kulturel udvikling, 2002. - 35 sider: ill. 
Indhold: Undergrunden; Landskabsformer; Kulturlandskaber; Lim
fjordslandet; Mariager Fjord området; Kysten mod Kattegat; Lille Vild
mose; Rold Skov og Rebild Bakker; Søer, kilder og vandløb; Heder, 
plantager og skove; Landbrug, natur og fnluftshv. 

Christensen, Søren 
Fortidsminder og kulturmiljøer i Himmerland: Rørbæk Center for 
social og kulturel udvikling, 2002. - 35 sider: ill. 
Indhold: Jægerstenalderens køkkenmøddinger; Bondestenalderens 
dysser og jættestuer; Bronzealderens gravhøje; Jernalderens boplad
ser; Vikingetidens ringborge; Middelalderens stenkirker; Den katolske 
kirkes klostre; Slotte og herregårde; Landsdelens købstæder; De 
gamle landbosamfund; Samfærdsel og bydannelse; Kulturhistoriske 
oplevelsescentre og museer. 

Gregersen, Hans (j 1946) 
Nordjylland i krig: Tomrneliden, 2001. - 167 sider: il!. 
Om de seneste 1000 års krigshandlinger i Danmarks nordlige del, fra 
de nordjyske bønders oprør mod Knud den Hellige i 1086 og frem til 
besættelsen 1940-45. 

Lind, Olaf 
Arkitektur guide Jylland: Arkitektens Forlag, 2002. - 344 sider: ill. 
Guide over ca 300 bygningsværker fordelt på fire landsdele: Jylland 
nord, vest, øst og syd. Med ca 20 beskrivelser af byer, landsdelsbe
skrivelser og introduktion til den jyske arkitektur. 

Oplev Limfjordslandet: en natur- og kulturguide: Hovedland, 2002. 
- 160 sider: il!. 
(Natur- og kulturguide fra Hovedland) 

124 



Sørensen, Knud (f 1928) 
Digterne omkring Limfjorden: en rundtur til stederne: Gyldendal, 
2002. - 172 sider: ill. 
En guidet køretur på begge sider af Limfjorden, med fmtællinger om 
de mange forfattere, der har haft deres gang på egnen 

Østergaard, jens (f 1944) 
Jægere og :ftskere ved Limfjorden i 100 år: nogle vejrbidte og her
lige mænd og kvinder fortæller om et fjordliv ved den engang så rige 
Limfjord i perioden 1900-2000: Valsted, 2001. - 178 sider: ill. 

FARSØ KOMMUNE 

Clausen, Martin 
Ullits bønder i 300 år l samlet af Martin Clausen. - Lodsejerlauger 
ved Lerkenfeld Å, 2001. - 415 sider: ill. 

HALS KOMMUNE 

Jensen, Henry 
Mine erindringer l af Henry Jensen. - 2000-2001. - 2 bind: ill. 

Gjøde, Henrik 
Hals Skanse: stykker af historien siden 1625: Hals Museum, 2001. -
72 sider: ill. 

HOBRO KOMMUNE 

Bugge Mortensen, Henrik 
-en aktiv del af fjordlandet: Sparekassen Hobro 150-års jubilæum 
2001: Forlaget Rebild, 2001. - 83 sider: ill. 

Hobro Gymnasium og HF-kursus: 40 år 1961-2001: jubilæums
krønike l 2001. - 47 sider: ill. 

Højen, Niels 
Kristinesminde: erindringer fra en hedelod. Brøndum: Familien 
Niels Højen, 2001. - 48 sider: ill. 

125 



NIBE KOMMUNE 

Nielsen, jens N. (f 1946) 
Sebbersund: handel, håndværk og kristendom ved Limfjorden: Aal
borg Historiske Museum, 2002. - 26 sider : ill. 

SKØRPING KOMMUNE 

Bugge Mortensen, Henrik 
Saa'n nø; gratværk - : historien om Top-Karen og Tophuset i Rebild 
Bakker : Forlaget Rebild, 2001. - 36 sider.: ill. 

Qvistorff, Helge V 
Rold Skov- Danmarks største.: Skandinavisk Bogforlag, 2001. - 249 
sider: ill. 
Om Rold Skovs tusindårige historie og de mennesker, der har haft til
knytning til stedet 

Bjørn, Hans 
Terndrop kirke i 100 år: Terndrup Kirkes Menighedsråd, 2001. - 103 
sider: ill. 

AALBORG KOMMUNE 

50-års jubilæumsskrift l Aalborg Post Orkester; redaktion: Helle 
Kronborg Jensen, Susanne Skytte Madsen, Anne Merete M01tensen.: 
Aalborg Post Orkester, 2001. - 34 sider: ill. 

Bergh, Ole 
Besættelsestidens mindesmærker i Aalborg: Christian den Fjerdes 
Laug, 2002. - 97 sider: ill. 
Udgivet i forbindelse med Christian Den Fjerdes Laugs 60 års jubi
læum 

Bergh, Ole 
Ferslev Skole i 40 år: 1961-2001 l redaktionskommite: Kurt Jensen, 
Ole Lerup og Ole Bergh: Ferslev Skole, 2001. - 55 sider: ill. 
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Elsøe Jensen, førgen 
Vandtårnet i Hasseris: Hasseris Haveselskabers Vandværks historie 
1919- 2001 : Museumsforeningen Hasserisstuerne, 2001. - 52 sider : 
il l. 

Jeppesen, Poul 
Skipper Clement Skolen : - undervejs i 125 år: Skipper Clement 
Skolen, 2001. - 10 sider : ill. 
Udgivet i anledning af 125 års jubilæet, september 2001 
Indhold: Cand. theol. C. S. Jacobsens Skole ; Fru Seidelins og Kand. 
Andersens Pigeskole ; Helga Scholtens Skole ; Cand. mag. Møllers 
Realskole, Aalborg 

Johansen, Anders Chr. 
Flugplatz Aalborg - Ost: den tyske udbygning af Rørdal Flyveplads 
i Aalborg 1940-45 -Dronninglund: Eget forlag, 2001. - 307 sider: ill., 
kort 

Johansen, Anders Chr. 
Flugplatz Aalborg - See: den tyske vandflyveplads i Aalborg 1940-45 
- Dronninglund: Eget forlag, 2002. - 270 sider: ill. 

Kjær, Walther 
For evigt forbi: en Aalborgdrengs barndom 1930-1948: 2001. - 84 
sider: ill. 
En skildring af Walter Kjærs barndom fra Bejsebakken. Der var nybyg
gerånd og byen udviklede sig hastigt 

Lottrup, Erik 
Aalborg Politi: Krisepoliti afdelingen 1941-1952: Aalborg Politi's Sen
iorklub, 2001. - 17 blade: ill. 
Beretning om Krisepolitiet i Aalborg, der fungerede under og efter 
besættelsen, for at påse at restriktioner blev overholdt og overtrædel
ser blev efterforsket 

Petersen, Bernhard 
Signalbakken og min fars Packard: Vejgaard Lokalhistoriske Fore
ning, 2001. - 7 sider: ill. 
En gammel Vejgaarddrengs erindringer 
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Rasmussen, Bo (f 1945) 
Eghohn- en ø i Limfjorden- før og nu: Eget forlag, 2001. 
- 32 sider: ill. 

Svendsen, Helen 
Episoder fra min barndom: Lokalhistorisk Arkiv for Gug - Sdr. Tran
ders, 2001. - 17 blade: ill. (Årbog; 2001) 
Forfatterens erindringer fra barndomshjemmet, det lille hus på hjørnet 
af Vissevej og Indkildevej 

Topholm, jens 
Vestbyen i Aalborg: Selskabet for Aalborgs Historie: i samarbejde 
med Aalborg Historiske Museum, 2001. - 137 sider: ill. (Aalborgbogen; 
2001) 
Udviklingen i Aalborg Vestby fra marker og villaer til et udviklings
arnråde med voksende befolkningstal og industri 

Vejgaard i 100 år: 1902 2002: udgivet af Socialdemokratisk Forening 
i Vejgaard.: 2002. - 24 sider: ill 
Udgivet i anledning af Socialdemokratisk Vælgerforening i Vejgaards 
100 års jubilæum 2. marts 2002 

Vejgaard Østre Skole: jubilæumsskrift 2002: for Vejgaard Østre Sko
le i anledning af 75 års jubilæet l redaktion: Jørn Toldbod. 2002. 
- 72 sider: ill. 

Aalborg Kunstforening 150 år. -: Aalborg Kunstforening, 2001. 
- 24 sider: ill. 
Indhold: Kaj Frandsen: Aalborg Kunstforening 150 år. Viggo Petersen: 
Aalborg Historiske Museum, kunstforeningen og kunsten i 1851. Aase 
Bak: Kunstforeningen og Kunstmuseet 

Aalborg Søspejdere 1926-2001 l Aalborg Søspejdere. - 2001. 
- 168 sider: ill. 
Skriftet, der blev udgivet ved Søspejdernes 50 års jubilæum med 
tilføjelser og korrektioner samt et nyt afsnit for de efterfølgende 25 år 
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AARS KOMMUNE 

Gjedsted, Hans 
Et par sokkelsten til Gislum og Vognsild sognes historie: Lokal
historisk Forening for Gislum og Vognsild Sogne ; 2002 - 93 sider: ill. 

Nielsen, Thorkild (f 1952) 
Aars Haveselskab af 1915: Museumscenter Aars, 13. oktober - 4. 
november 2001: mormors kolonihavehus: fællesskabet under afvik
ling?: spadestik i en (lokal) kulturhistorie: Lokalhistorisk Forening for 
Aars Kommune, 2001. - 32 sider 

ROMANER 
(Omfatter hele Nordjyllands Amt) 

Brovst, Bjarne Nielsen 
Bedstemors paradishave: fortællinger: Poul Kristensen, 2002. 
- 128 sider: ill. 
Historier fra forfatterens (f. 1947) barndom om familiemedlemmer, 
især bedsteforældrene 

Brøndum, Kirstine 
Tordenkalven: roman: Samleren, 2002. - 175 sider 
Romanbiografi som skildrer eneboeren, særlingen og krøblingen Tor
denkalven som et smukt og kærlighedshungrende menneske. Hans 
fødenavn var Chresten Christian Larsen (1816-1891) og han kendes fra 
Johannes V. Jensens Himmerlandshistorier 

Ejersbo, Jakob 
Nordkraft: roman: Gyldendal, 2002. - 421 sider 
Fortælling fra narkomiljøet i Aalborg i første halvdel af halvfemserne, 
hvor en række skæbner følges på deres vej mod bunden 

Pedersen, Carsten (f 1940) 
Hvor vidt kan du vælge: Queenswood, 2001. - 300 sider 
Overlærer Poul Erik Andersens liv går i stykker, på trods af gode kår 
og et godt familieliv. Et spiritusmisbrug griber om sig, og han forlader 
familien for at leve et liv som vagabond 
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Vinn Nielsen, Bent 
Arbejdssky: roman: Gyldendal, 2001. - 287 sider. -
Selvbiografisk historie om en ung arbejdsløs i Aalborg 

SlÆGTSHISTORIE- SlÆGTSBØGER OG HÅNDBØGER 
(Omfatter hele Nordjyllands Amt) 

Lykkejensen, JCeuy 
Friborg-slægten: Ketty Lykke Jensen, 2001. - 405 sider 
Orlien, Jørgen 
En slægt ved navn Hinunerig: tre testamenter l Jørgen Orlien. -
2001. - 110 blade: ill. 

Slægtsregister for Det Strøybergske Familielegat. - Ny udgave l 
redaktion: Anna Torpet og Peter Torpet. : Det Strøybergske Famili
elegat, 2001. - 75 sider 
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Meddelelser fra styrelse og redaktion 

Generalforsamlingen holdtes på Thors Mølle Kro, lørdag 31. august. 
Formanden nævnte i sin beretning, at sidste generalforsamling blev 

udskudt, fordi sensommerturen til Hirtshals måtte aflyses på grund af 
for ringe interesse. Ikke desto mindre optog styrelsen provisorisk 
Inger Bladt i stedet for Torben Witt, der ikke ønskede genvalg, og 
revisor Hans Borch Christiansen tilsvarende i stedet for Ellen Jensen. 
Desuden konstituerede styrelsen sig 10. september 2001 med Ove 
Paulsen som formand, Ketty Johansson som næstformand/sekretær og 
Bitte Friis som kasserer. Redaktionsudvalg: Eva Auken, Birte Friis, 
Knud Knudsen, Ketty Johansson, Ove Paulsen og Jens Topholm. 
Redaktør: Knud Knudsen. Turudvalg: Inger Bladt, Bent Kanstrup, 
Anne-Marie Møller Knudsen, Bent Olsen og Ove Paulsen. Ad hoc
udvalg: Birte Friis, Bent Olsen og Ove Paulsen. IT-udvalget består af 
Bitte Friis, Thorkild Nielsen, Ove Paulsen og Jens Topholm. Medlem 
af firmandsudvalget til fastlæggelse af torsdagsforedragene: Ove Paul
sen. 

Generalforsamling afholdtes i forbindelse med styrelsesmødet 19. 
november s. å. Til afhjælpning af de økonomiske problemer blev det 
foreslået, at medlemmerne kunne vælge mellem nyhedsbrev tilsendt 
med posten og nyhedsbrev pr. email. Denne ordning blev iværksat og 
havde med udgangen af august 2002 26 abonnenter. Desuden blev det 
foreslået at forsøge et hvetvefremstød i stedet for kontingentforhøjel
sen. Styrelsen valgte dog begge dele. Kontingentet er nu 200 kr. årligt. 
Og det blev foreslået at tilbyde unge medlemmer nedsat kontingent 
og at starte en mailkampagne, når hjemmesiden er færdig. Styrelsen 
ville arbejde videre på et forslag om at formalisere et samarbejde med 
lokalhistoriske foreninger, museer og arkiver i foreningens mmåde. 
Desuden blev gen- og nyvalg godkendt. 

En af styrelsens egne besparelser var, at nyhedsbrevet kun udsen
des 3 gange om året. Efter bmd med BG-Bank er kassen blevet til
sluttet homebanking med konto i Spar Nord Bank. 

Formandsposten, der har været meget massivt opbygget med 
udstrakt sekretærvirksomhed og sæde i samtlige udvalg, ville af sty
relsen blive moderniseret, så formandens aktiviteter koncentreres om 
styrelsesmøderne, mens udvalgene selv leverer input til dagsordener
ne. 

Årbogen 2001 var blevet godt modtaget, men den nye årbog, der 

131 



kolillner efter nytår, tegnede endnu bedre med nye korte afsnit om f. 
eks. udgravninger. 

På grund af den enestående ringe tilmelding til bl. a. sensommer
turen stod turprogrammet over for en radikal forandring, idet sen
solillnerturen herefter ville bortfalde og generalforsamlingen blive 
henlagt til et af de mere søgte aftenarrangementer. 

Kontingentforhøjelsen havde betydet en vis nedgang i medlemstal
let, men havde i øvrigt virket stabiliserende på Historisk Samfunds bet
rængte økonomi. Torsdagsforedragene føttes videre på trods af de 
ændrede regler for tilskud til aftenskolevirksomhed. Skulle det senere 
vise sig umuligt at videreføre foredragene, ville alene Historisk Sam
funds bidrag kunne finansiere op mod 4 årlige foredrag uden tilskud. 

Ove Paulsen var i marts 2002 udtrådt af bestyrelsen for Aalborg 
Historiske Museum. Historisk Samfunds nye repræsentant var lektor 
Knud Knudsen, AAU. 

Under Inger Bladts barselsorlov var museumsdirektør Lars Chr. 
Nørbach midletticlig indtrådt i styrelsen. 

Til sidst rettede formanden en tak til Aalborg, Hobro, Arden og 
Aars kommuner, samt Sulsted-Ajstrup Sparekasse for støtte til Historisk 
Samfunds virksomhed. 

ZOOl-regnskabet blev fremlagt og gennemgået af Birte Friis. Det 
blev godkendt. 

Der var ikke indkommet forslag til behandling. 
På valg til styrelsen var Eva Auken, Bent Kanstrop og Ove Paulsen. 

Eva Auken ønskede ikke genvalg og blev afløst af Niels Jørn Østerga
ard, Spillemandsmuseet Bent Kanstrop og Ove Paulsen blev genvalgt. 
Revisorerne Finn Øst Andersson og Hans Borch Christiansen blev lige
ledes genvalgt. 

Styrelsen har siden på sit møde 9. september konstitueret sig som 
nedenfor. 

Redaktionsudvalget til nærværende årbog bestod af Eva Auken, Bir
te Friis, Ketty Johansson, Knud Knudsen, Ove Paulsen og Jens Top
holm. Knud Knudsen var årgangens redaktør. 
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Historisk Samfunds styrelse: 
Ove Paulsen, Storvorde, formand. 
Ketty Johansson, Nørresundby, næstformand og sekretær. 
Birte Friis, Klejtrup, kasserer. 
Inger Bladt, Aalborg. 
Bent Kanstmp, Fjellerad. 
Anne-Marie Møller Knudsen, Aalborg. 
Knud Knudsen, Aalborg. 
Thorkild Nielsen, Aars. 
Bent Olsen, Vejgaard. 
Jens Topholm, Aalborg. 
Niels Jørn Østergaard, Støvring. 

Redaktionsudvalg: 
Birte Friis 
Ketty Johansson 
Knud Knudsen 
Jens Topholm 
Niels Jørn Østergaard. 

Turudvalg: 
Inger Bladt 
Bent Kanstrop 
Anne-Marie Møller Knudsen 
Bent O Isen. 

Forretningsudvalg: 
Bi1te Friis 
Ketty Johansson 
Knud Knudsen 
Bent Olsen 
Ove Paulsen. 

IT-ansvarlig: 
Jens Topholm. 

Medlem af 4-man.dsgruppen (Torsdagsforedragene} 
Jens Topholm. 
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Formand: 
Ove Paulsen, 
Tofthøjvej 37, 
9280 Storvorde. 
Tlf.: 98 31 84 70. 
E-mail: ovepaulsen@mobilixnet.dk. 

Kasserer: 
Birte Friis, 
Viborgvej 20 A, Klejtrup, 
9500 Hobro. 
Tlf.: 98 54 69 70. 
E-mail: birte_friis@get2net.dk. 

Næstformand og sekretær: 
Ketty Johansson, Bryggergaarden, 
Gl. Østergade 8, 
9400 Nørresundby. 
Tlf.: 98 17 47 55 
E-mail: sundsholmeren@mail.tele.dk 

Redaktør: 
Knud Knudsen, Aalborg Universitet, 
Fibigerstræde 5, 
9220 Aalborg Øst. 
Tlf.: 96 35 84 14. 
E-mail: kk@humsarnf.auc.dk 
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Resultatsopgørelse for 2001 

Kontingent 29.475,00 
Tilskud: 

Aalborg kommune 7.500,00 
Aars kommune 500,00 
Hobro kommune 500,00 
Arden kommune 1.000,00 
Sulsted Ajstrup Sparekasse 2.000,00 11.500,00 

Salg af ældre årbøger 4.687,80 
Renter 227,16 

Indtægter i all 45.889,96 

Trykning og forsendelse af årbog 34.530,00 
Andel af udgifter ved torsdagsforedrag 15.162,00 
Udgifter ved ture 6.969,z-
Heraf deltagerbetaling 3.44'5.00 3.524,25 
Kontorholdsudgifter m.v. 4.069,75 
Kontingenter 2.500,00 
Gebyrer 246.00 

Udgifter i alt 60.032.00 

Årets underskud -14.142,04 
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Status pr. 31. december 2001 

Indestående på bankkonto 
Indestående på girokonto 
Beholdning af årbøger 

Aktiver i alt 

Formue pr. l. januar 2000 
Årets underskud 

Passiver i alt 

Revisionspåtegning: 

6.259,74 
1.171,85 

10.000.00 

1Z4i1.59 

1.573;63 
14.142.04 

1Z431.59 

Vi har revideret det af bestyrelsen aflagte regnskab for regnskabsåret 2001 for Histo
risk Samfund. 

Vi har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper tilrette
lagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, 
at årsregnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler. 

Vi gør opmærksom på, at kontingentindtægterne ikke er periodiserede, således at 
resultatopgørelsen ikke giver et retvisende billede af årsresultat. Vor revision har 
derudover ikke givet anledning til bemærkninger. 

Aalborg, den 17. maj 2002 

~~ 
Hans Borch Christiansen 
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Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred er stiftet 1912. Dets 
væsentligste opgave er at udgive årbogen Fra Himmerland og Kjær Her
red, der er udkommet alle årene. Bogen rummer hvert år lokalhistori
ske og p r analhistoriske arlikler ·u god l va lilet fra L mråd d r va
rer til cl t gaml A, lb rg amt. D "' ·uden indehold r den en opdater t 
Iisl ov r lokalhist ri, k litt ratur for hele områd t. tyr l en arb jch ~ 1.· 

Lid n på at i ve ·bog ~n et m re foll e ligt p1-æg end tid li r lig som 
der løbend foretage ' ndrin r af bogen · uds ndt: for ar opm heclr 
præsentation og størrp IP<:PvPnlinhPrl 

D u l n arrange1 
historisk aften and 
og n r li l k a lltist• 
med til at finansier 
historiske, arkæolog 
holdes hver torsdal 
adgang til Aalborg H 

Depot vok stop 
46.4 Nordjylland 
Fra Himmerland og Kjær herred 
2002 

3746707826 o 666 131 9 

for lnedlen1lner. Del c•~u~u~~" J uyu<..UOUU ..-V L alll<:;L lll UlC:UlC: ll llJLC:lllC: 

og en hjemmeside er under oprettelse. 

Med dette udbud når Histc 
red ud til alle lokalområdt 
koordinator og paraplyorg~ 
for det område, lovene fast! 
Nordjyllands amt. 1 

DET NORDJYSKE LANDSBIBLIOTEK 
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